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SHALAT IUM'AT

Ad Keutamaan Hari Jum'at b4

Ada beberapa hadits yang menyatakan bahwa hari fumht merupakan

hari yang terbaik di antara hari-hari yang lain dalam seminggu.

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,

^+: Jl^:lr 4Je;)l -,1-:, ,o;j,=i' ;-, !*A, ^I -AL.,;" f
-.r ri, " ".:,,' 

tot" 'o 
t

a,^>J, ?y- € 11 Lu:L' )';: \ 9 ,y ir, *t.n*J' r;!i
" sebnik-boik hari ke tika matcrhsri terbit adrtlah hari lum'at. Psds hari

itu, Adam diciptakan dnn pada lnri itu dia dimosukkan ke dalam surga

serta pada lutri itu pula dia dikeluarkan dari surga. Hsri kismttt pun tidak

akan terjadi melsinkan pada lmri lurn'at."] HR Muslim, Abu Daud,

Nasai, dan Tirmidziyangmenyatakan kesahihan hadits ini.

Dari Abu Lubabah al-Badri ra., Rasulullah saw. bersabda,

HR Muslim, kitab "al-lumuhh," bab "Fadhl al-lumuhh," [r8) jilid II, hal: 585. Abu Daud,
dalam sebuah hadits yang palig".C krtab "ash-S!aldh," bab ,oFadh.l,Yawm *LPryyfL*?dalam sebuah hachts vans panlanq KltaD 4sr1-)fidlan, DaD raant rawm arlumuan wu
Lavlah al-lumu'ah," IrcqoT iitia't, fr'at, q4'645. Tirmidzi dalam "Abwab ash-Shalhh"'bab
^tvla na fi Fadhl al-lumuhh [+88] iilid II, hal: 359. Nasai, kitab "al-lumuhh," bab "Dzikr
Fadhl Yaim al-lumuhh," Ir:zl] iilid III, hal: 89 dan 9o.

-1
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^1;;;l
I i';

,;\i.JL- !y .1L; ) ) rf)i )y .rL.- \'s,+? 3]J- -/ u .Lu:Jrt'
-,1 tt,, .o-.o t t | -,
ar.>ir ?q;i-:'ts)l

" P emukn selur uh lmri dnlam seminggu udalah hari J um' at. I n merup akan hari
paling mulia di sisi Allah szut., hahkan ia lebih mulia dibandingkan dengan hari
ratla ldul Fitri dan ldul Adlto di sisi Allah. Pndo hari lum'at terjadi lima peristiwa
besar, yaitu; Allalt swt. menciptaknn Adarn gs., Allsh menurunkon Adem ke bumi,
Allah mewafatkan Adatn, dan pada hari lum'at sda sqst di mana tidak seorang

pun berdoa kepada-Nya pada saat itu melainksn Allah pasti akan memperkennnknn

doanya selamn permintaannya tidak mengandung perkara yang diharamkan. Di
samping itu, hnri lum'at merupnkan hari di mana hnri Kiamat aknn terjadi. Tiada

malaikat, langit, bumi, angin, gunung, tidak pula laut melsinkan semuanya merasa

ketnkutan jikn hari lum'at tekth tiba."t HR Ibnu Majah dan Ahmad. Menurut
Iraqi, sanad hadits ini hasan.

Berdoa Pada Hari Jum'at

Dianjurkan memperbanyak doa pada saat-saat akhir hari Jum'at. Dari
Abdullah bin Salam ra., dia berkata, saat Rasulullah saw. sedang duduk, aku
berkata, dalam Kitabullah, kami mendapati satu keterangan bahwa pada hari
fumat terdapat saat di mana tidaklah seorang Mukmin menunaikan shalat lalu
berdoa kepada Allah swt. bertepatan dengan saat tersebut melainkan Allah
pasti akan mengabulkan permohonannya. Abdullah berkata., Rasulullah saw
memberi isyarat kepadaku atau sesaat. Aku pun berkata, kamu benar, atau sesaat.

Aku bertanya, kapan saat itu? Beliau menjawab, "Saat terakhir dari waktu siang."

Aku berkata, itu bukan waktu untuk shalat. Beliau lantas bersabda,

,ix;' ol i-:t;!,-.1; aga

; ,J,- ril j,".ilr t!' ol .'.J
- t';>*?*

' HR Aht""d d"l"m Musnati Ahmad, jllid.Ill, hal: 43o. Ibnu Majah, kitab "IqAmah ash-
Shalhh,"bab'ft Fadhl al-lumuhh," jtlidl.hal: j44-345. Kasyf ai-Astar [or5]lilid l, hal:
39+. fglga1ang Kasyf al-Astar berkata, "Di dalam sanadnya idrdapat Shalih dai-i Saad bin
Ubadahl'LlhatMajma'az-Zawa'id.jilidll,hal: r66dinyatakanbahw'ahaditsinidiriwayatkan
oleh Ahmad, Bazzar. dan Thabrani dalam al-Kabir. di dalam sanadnya terdapat Abltullah
bin Muhammad bin Uqail yang masih dip_erselisihkan di antara ulamd. Bagairianapun, dia
masih dikategorikan sebagai tsiqah dan demikian juga perawi lainnya.
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"Bennr, sesurtggulmya seorilng Mukntin aptabih telah sele\ai slmlet, Ialu du-

duk hanya untuk menunggu slnlat berikutuya, mskn dia berada dalnm slulat."23

HR Ibnu Majah.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

at

)! .r'5 u: - fo,VJ

Al-Fath ar-Rabbkni Ir5ra] jilid VI, hal: r3. Dalam Majna'az-Zawi'id, jilid II, hal: r69
dinyatakan bahua hadits ini diriwayatkan oleh ahmid. Di dalanr sanrdnya rerdapat
Muhammad bin Abu Salamah al-Anshari. Dzahabi berkata, "Hadits ini diriwavatkan oieh
Abbas drn tak seorang-r'ang nrengenalinya darr juga ayahnyai'NIenurut kami (pengarang
Majma.az-Zawriid), Abbas ini adalah Abbas bin Abdurrahman bin Munya. Di antara perawi
yang meriwayatkan hadirs darinya adalah Ibnu Juraij, bahkan sejurnlah ulama merirvayatkan
hadits dariny_a sebagaimana dal.am al-Musnad. Ibnu Majah, dan Abu Daud, meriwayatkan
darinya di dalam aI-Martrsll. Ibnu Hibban mengkategorikan Abbas ini sebagai perawi tsiqah
dan tak seorang pun yang mengkategorikannl'a sebagai perawi dhaif. Wallahu A'Iam.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shalah," bab "al-Ijdbah Ayyah Saah fi Yawrn al-lumuhh," [rc+Bl
jitid I, hal: 636. Nasai, kirab "al-lumuhh," bab "Waqt al-lumuhh," blSgl jilid III, hai: 99
dan roo. Mustadrak al-Hakim, jilidl,hal: z7g. Hakih berkata, "Hadits ini'sahih menurut
syarat Muslim, bahkan dia menyatakan Jalah bin Katsir boleh dijadikan sebagai hujah,
meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini turut didukung
oleh tjzahabi. Fath al-Biri, jilid II, hal: 368.

"Pado lnri lum'at terdapat saat (wnktu) yang tidnklalt seornng Muslim

pun yang nrmolnn kebaiknn kepada Allslt swt. pada saat itu melninknn Allslt
pnsti nrcmperkennnkart pentrclnnanntla. Snat itu adLtlnh sesudtth (slnlat) Ashar."r

HR Ahmad. Menurut Iraqi hadits ini sahih.

Dari fabir ra. dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

t' . l r. r..t j' ',, ..: o t", to.
..Ll, _Jw;u' Ju* lU"j ri -r*.q ! tu8*,vwe'i u;r a*3r i,q

4t :,^-,yrt a\ *-rti.iul ifi 11

"Hari lum'at terdiri dari dua belas saat, di ontrron lo terdapat scttu saat di

nnna tidaklrrlt seorang muslim tnenrllnn sesuntu kepndn AIInh szot. nrcIainkan

Allnh menfuerikon sesuotu ynng diurolnnnya itu kepatlanyn. Berusalnlnlt untuk
menggapai saat itlt di ssnt nkhir setelnh asllar."2 HR Nasai, Abu Daud, dan
Hakim dalam al-Mustadrak. Hakim menyatakan hadits ini sahih berdasarkan

syarat Muslim. Al-Hafizh dalam Fath al-BAri menyatakan sanadnya hasan.

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman ra., bahwasanya ada beberapa sahabat

Rasulullah saw. berkumpul sambil membicarakan masalah saat-saat ntustajab

di hari fum'at. Kemudian lnereka berpisah dan sepakat bahwa saat mustajab
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itu adalah saat terakhir di hari fum'at.' HR Sa'id dalam Sunannya. Menurut

al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath al-BAri, hadits ini sahih.

Ahmad bin Hambal berkata, "Kebanyakan hadits menyatakan bahwa saat-

saat yang mustajab itu adalah setelah Ashar. Natnun demikian, waktu tersebut

bisa saja terjadi setelah tergelincirnya matahari. Hadits yang diriwayatkan oleh

Muslim dan Abu Daud dari Abu Musa ra. menyatakan bahwasanya dia pernah

mendengar Rasulullah saw memaparkan tentang saat pada hari Jum'at itu adalah

di antara waktu imam (khatib) duduk di atas mimbar hingga selesai shalat.'

Hadits ini tidak valid dan sanadnya terputus.

Aniuran Memperbanyak Shalawat pada Malam
dan Siang Hari lum'at

Dari Aus bin Aus ra., dia mengatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"sebaik-baik hari kalian adalah hari lumht Pada hnri itulah Adam diciptakan

dan dicabut rohnya serta pada hari itu pula ditiup sangkakala dan seluruh umat

manusia dimatikan. OIeh karena itu, perbanyaklah membaca shalawat kepadaku

pada hari tersebut, sesungguhnya shalawat kalian disampaikan kepadaku." Para

sahabat bertanya; wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami sampai kepadamu

sedangkan jasadmu telah hancur? Beliau menjawab, "sesungguhnya Allah swt.

telah melarangbumi untuk memakan jasad para nabi."'HR Bukhari, Muslim,

Abu Daud,Ibnu Majah, dan Nasai.

Ibnu Qayyim berkata, "Memperbanyak shalawat kepada Rasulullah saw.

pada hari dan malam lum'at adalah sunnah berdasarkan. Hal ini berdasarkan

pada sabda Rasulullah,

"Perbnnyaklah

Ium'nt."'

shalart,ut kepadaku pada

;Y-e.tt ,t' \)F\

Itari lum'nt dan pada mnlsm

_.t lt, ,o, ar'
c4r.a-*Jl a p )9\/'\P

Fath al-Bdri, jilid II, hal: 4z r. Pengarang Fath al-Bdri berkata, "Said bin Manshur
meriwayatkan'dengan sanad pada Abu Salamah bin Abdurrahmanl'
HR Mullim, ktrab""al-lumuah,"baV "fi tts-Sahh al-Lati Yawm al-lumuhh," Ir6] jilid II, hal:
584. Abu Daud, kitab "a sh-Shalhh," bab "al-Ijdbah, Ayyat Sahh Ltiya fi Yawm al-Jumuhh"'
Iro+ql jilid I, hal: 636.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shalah," bab "Fadhl Yan'm al-Jumu'ah wa Layliha"' I r o+zl jilid
I, hal: 635. Ibnu Majah, kitab "IqAmah ash-Shalhh," bab'fi Fadhl at-Jumuah," Iro8s] iilid
l, hal: 345. Darimi Ir lSol jilid l, hal: loz. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid lV'
hal: 8. Nasai, kitab "alJutnuhh," bab "lktsar ash-shalah 'ala art-Rasulullah saw. Yawm al-
Iumu'ah," Irlz+] jilid III, hal: 9r dan 92.
As-Sunan al-Kubrd oleh Baihaki, iilid III, hal:249.
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. Rasulullah saw. adalah pemimpin seluruh umat manusia, hari Jumat

merupakan pemuka seluruh hari dalam satu minggu. Dengan demikian,

membaca shalawat kepada Rasulullah saw. pada hari fum'at menrpakan satu

keutamaan yang tidak didapati pada hari-hariyang lainnya. Hikmah lainnya

adalah bahwa setiap amal kebaikan umat Rasulullah di dunia dan akhirat,

sebenarnya terletak di dalam genggaman beliau. Dengan perantaraan beliau,

Allah mencurahkan kepada umat beliau kebaikan duniawi dan ukhrawi serta

kemuliaan terbesar yang dapat mereka raih pada hari Jumat. Pada hari itu,

mereka akan dibangkitkan lalu ditempatkan di gedung-gedung dalam surga,

bahkan hari Jumat merupakan waktu ditambahkannya kemuliaan untuk

mereka, ketika masuk surga. Hari |umat merupakan hari raya mereka ketika

di alam dunia. Setiap doa yang dibaca pada hari itu akan dikabulkan dan tidak

akan ditolak. Semua keutamaan dan keistimewaan ini dapat mereka raih dengan

sebab adanya bimbingan pemimpin mereka, yaitu Rasulullah saw.. ladi, sebagai

tanda terima kasih terhadap Rasulullah saw., kita dianjurkan memperbanyak

shalawat kepada beliau pada hari dan malam Jum'ati'

Anjuran Membaca Surah Al-Kahfi pada Siang dan Malam lum'at

Pada malam dan siang hari Jumat dianjurkan pula membaca surah Al-

Kahfi, Hal ini berdasarkan pada hadits dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

JiA, Ji u;1,'i;wi ,^A\ ry. J -a5l' 6',";i'; U
"uTrlrrrr,or)***oi* surat at-xnnyi rror, *r,=,'r*'r,,, *oo'o dia disinqri

cahaya di antara dua Jum'at (dua peknn)." 1 HR Nasai, Baihaki, dan Hakim.

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

' .:" o"l'i.i. -.",i, ..2i,:."'i.:".
.rL*lJt ;t,g -l! *-ri .:--; i), | '4; .f,iijr /" e:,,a6.Jr ;':* \? t

:bi.A, :i ":|ry} 
,yq,;".,; .H

"Barangsiapa membaca surat Al-Knhfi pada hnri lum'at, makn cahaya me-

manutr dari bawah telapnk kakinya hingga ke langit dan menersngi dirinya pada

' As-Sunan Baihaki oleh Baihaki, jilid lll, hal: 249. At-Targhib wa at-Tarhib," jilid I. hal:

5rz. Hadits ini dinisbahkan kepada Nasai, Hakim. Baihaki, dan Darimi secara mawquJ"
Mustadrak al-Hdkim,jilid II, hal: t68. Hakim berkata, "Sanadhadits ini sahih, meskipun
Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."
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hari kiamat, sertn diampuni segala dosnnya tlang terdapat di ontora dua lum'at."1
HR lbnu Mardawaih dengan sonad yang tidak cacat.

Makruh membaca surah Al-Kahfi dengan suara keras di dalam masjid.

Syekh Muhammad Abduh mengeluarkan fatwa berkaitan masalah ini, di

antaranya dia mengatakan, "Membaca surah Al-Kahfi di dalam masjid dengan

suara keras pada hari fum'at, sebagaimana yang terdapat dalam buku al-Asybah,

termasuk perkara yang makruh,' sama halnya dengan mengkhususkan hari

Jum'at untuk berpuasa dan pada malamnya dikhususkan untuk shalat tahajud.

Makruh membaca surah Al-Kahfi pada siang harinya, apabila dibaca dengan

berirama, sementara orang-orang yang berada di dalam masjid berbuat sia-

sia, berbicara, dan tidak mau mendengarkannya. Di samping itu, orang yang

membacanya dapat mengganggu ketenangan dan kekhusyuan orang yang

sedang shalat. Karena itulah, perbuatan tersebut dilarangl'

Anjuran Mandi, Berhias, Menggosok Gigi, dan Memakai
Wewangian Ketika Hendak Menghadiri Pertemuan, Terlebih
-Lebih Lagi Pada Hari Jum'at

Disunnahkan mandi, berhias, menggosok gigi, dan memakai wewangian

bagi orang yang hendak menghadiri pertemuan, terutama ketika hendak

menghadiri shalat Jum'at di masjid.3 Hukum sunnah ini berlaku bagi laki-laki

dan perempuan, orang tua dan anak-anak, saat bepergian atau bermukim.

Ringkasnya, hendaklah seseorang dalam keadaan bersih dan menghiasi dirinya

dengan mandi, memakai pakaian yang terbaik, menggosok gigi, dan memakai

minyak wangi. Hal ini berdasarkan beberapa hadits, di antaranya:

* Dari Abu Sa'id ra., dari Rasulullah saw. beliau bersabda,

,l', .",u; )|b ?, '-1.'. ,t:A'ii! ';;j' *:-i-.) '' L \) l) -J \ J'Q r-

z'
J) ,-/t
'ro 

a ,
A:-. /..I

rr---la +J J\5

At-Targhib wa at-Tarhib, jilid I, hal: 5r3. Pengarang at-Targhib wa at-Tarhtb berkata,
"Haditi ini diriwayatkan Abu Bakar bin Mardawaih didalam tafsirnya dengan sanadyang
tidak cacat, sedangkan pengarang Kanz al-'(Jmmrll menisbahkan hadits ini kepada Ibnu
Mardawaih dari Uinar [ioo!]:' H;dits ini dhaif. Lihat Tamhm al-Minnah ft241.
Makruh berpuasa pada hari Jum'at semata-mata tanpa diikuti dengan berpuasa pada hari
sebelum atau sesudahnya.
Seseorang yang tidak mau menghadiri shalat Jumat tidak disunnahkan mandi baginya.
Dalilnya adalah hadits Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang
hendak menghadiri shalat Jumht baik laki-laki maupun Perempuan, terlebih dahulu
hendaknva dia mandi. Namun seseorans vans lidak menphadirinva, maka tidak disunnahkan
baginya'untuk mandi baik laki-laki *iipui prrr^puin." Imam Nawawi berkata, "Hadits
infdiriwayatkan oleh Baihaki dengan lafal ini dan dengan sanad sahihl'
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"Setiap Mtrslirn dihoruskon msndi pada hnri lunt'nt, memakai pakaian

yang terbaik, dan memnkai uteruangian, jika ada."/ HR Ahmad,
Bukhari, dan Muslim.

Dari Ibnu Salam ra., bahwa dia pernah mendengar Rasulullah saw.

bersabda di atas mimbar pada hari fum'at,

o.o'z , -, o 3or, a,r o.s'try G.'i s ,* .^-.iJr :,4 :l -; s ,*\ ! .i-f-r.'-i -Ic t"

"Tidsklnlt nrnsnlalt npnhiln salah seornng di nntnra kalian menfueli dun pakaian

untuk hari lurn'at, di samping dua pnkainn untuk pekerjaannqa.") 3 HR Abu
Daud dan Ibnu Majah.

* Dari Salman al-Farisi ra., dia berkata, Rasulullah bersabda,

o J o ) d'. t / ' t t I

.*ii j* j*+, ,,J* :. irt'-r \- 'i-b,-:.i-L'Jr ,,, !t J-*:" )
" t -! ,: " 

t--.r., . : , !o, .: " ;,. "l
& tr';r-r;# Jf: )r i-L*-*-+jl u!7St- ,*' .q --* jt J*- )l

,. "'.' 
o.,.'. :' ; 

": 
t-t t, , .t t,a*i*J' ,J1 "-.-Jl :, | .p il ...l-(; tj! r\-)tJ r;- ; ,^ :-S i

." .i,it97lt

"Tiodo seorang plnt tlang nnndi pndalnri lurn'at, bersuci (dcngnn nlat-alnt ke-

bersilnn) semampunya, mengennkan mintlnk, datt nrcnnkni uterLtatrginn tlang

ndn di rumnlmtla, kemudian pergi ke mnsjid tanpa menisahkan di nntartt duq

orang, lulu rne ntoraikan slnlnt ynng telnh ditctapkanbaginya, lantns ntenqintnk

irnam (khntib) sant kltutbnlt, meloinkar dosa-dosanya ryang terdapat di arttnra

lum'ot itu dengan lum'ut bcrikutnyn diampuni Allnlt."a HR Ahmad dan

Bukhari.

Dalam hal ini, Abu Hurairah berkata, "Dan ditambah dengan tiga hari lagi,

karena Allah membalas setiap kebaikan dengan sepuluh kali lipat." Dosa

yang diampuni adalah dosa yang kecil-kecil saja. Dalilnya adalah hadits

HR Bukhari,, kitab "al-lumuah," bab "ath-Thib li al-lumuhh," jilid II, hal: 3. Muslim kitab
"al-Jumuhh," bab "ath-Thib wo as-Siwak Yawm al-Jumuhh," [t] jilid II, hal: 58r. Musnad
Ahmad,jilid III, hal: 3o dan 69.
Al-Mihnah adalah kemahiran atau keahlian. Baihaki meriwayatkan dari ]abir bahwa
Rasulullah sau'. n.remiliki sehelai kain khusus yang biasa beliau pakai pada dua hari raya
dan hari Jumht. Hadits ini menegaskan bahwa disunnahkan memiliki pakaian khusus untuk
dipakai pada hari fum'at, selain dari pakaran yang biasa dipakai pada hari-hari biasa.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shalah," bab "al-Lubs li al-lumu'ah," Iro78] iilid I, hal: 65o. Ibnu
Majah, kitab "IqAmah ash-Shaldh,"bab "Md ldhfi az Zinah Yawm al jumuhh," Iro95l jilid
I, hal: 348.
HR Bukhari, kirab "al-Jumuhh,"bab "ad-Duhn Ii al-lumuhh," jilid II, hal: 4. Imam Ahmad
dalam Musnad Ahmad,jilid V, hal: 44o.
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Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang menegaskan, "Selama orang itu tidak

melzkukan dosa besar."

t Imam Ahrnad meriwayatkan dengan sanad sahih, bahwasanya Rasulullah

sarv. bersabda,

,.,a*;r ,'. .Jr,Jrj iv.i-LJr c g

" Ke.l t n ru sn n se t i t1t Mu sl i n r s d ol sl t r n s rt d i,

sok glgi Ttnda lnri Iurn'nt."t

Thabrani dalam al-Aushth dan al-Kabir meriwayatkan dengan sanodyang

perawinya dapat dipercaya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw pada

hari fum'at pernah bersabda,

rt rcr n tkni u) n(1 Lt tl gi 0 n, d on t n e n ggo-

.t\

f

Jt

Anjuran Datang ke Masiid Lebih Awal

Disunnahkan datang ke masjid lebih awal untuk shalat fum'at, kecuali

imam. Alqamah berkata, 'Aku pergi bersanra Abdullah bin jVlas'ud ke masjicl

untuk shalat fum'at. Saat itu, telah ada tiga orang yang lebih arval datang. Lalu

Abdullah berkata, akulah orang yang keenrpat datang ke rnasjid. l)arn orang

yang keempat itu tidaklah jauh dari Allah. Aku pernah mendengar Rasulullah

sarv. bersabda,

*-,j, ;e ..P a.@\ i; j,-:"f; ;"rlr
r"'* ;sr .:'U'ti 6,', t : .:l!' J .c-Jir

\-,

"Ormrg-orangnnuti Ttndolmrikintrnt sknn dudukbertrrutsrt scsttaikese gernnrr

mereks pergi ke rrnsjid utttuk slnlst lLun'at, qakni orang ynng pertanta, kt'dus,

Al-Fath nr-Robbhni IrsSsl jilid VI, hal: 5o-5r. Dalam Majnn'az-Zawk'id, jilid II, hal:
r75 dinyatakan bahwa hadits ini cliriwayatkan clari seorang laki-laki Anshar, ia berkata,
'Adalah suatu kehiirusan bagi setiap nruslim mrrndi pada hari Jurn'at, menggosok gigi, dan
menrakai warrgi-wangian jika nremilikinyal' Pengarang Mujma' oz.Zaw,i)/ berkata, " Hadits
ini dirirvayatkan oleh Ahmad, darr para perarvinla atlalah perrrvi hadits sahih."
Dalam Majma' az-Zawa'id, jllid II, hal: r 76 dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh
Thabran i dalam .r/-Awsa t h dan asb Shagh i r,<7irn para perawinva salr ih.

"Wnlui kLtunr Muslinirr,
lnri rnqa. OIch knrun itu,

irrilnlr lmri qnnt tlijndikar AIIslt urttt.tktrru scbnrrrl

Irctrdttklslt knlintr rrnntli dnt nturggosok gigi. "'
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ketiga dan keempat. Orangkeempat dari empat orang itu tidnkloh jauh dari Allah."1

HR Ibnu Majah dan Mundziri.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

aiulr J r\',:;'),ajr,.-,'l t'K, ,.\)':.a,Li,JiJ -*J 'i 'p^o'-rO ar,: -' ' / L''-

y ) ,J ft u;i .; p ,;L<.oi[Jr o-otiJ\ j C ', :r, S ,r -* +'f L;'Ki ,4U'
a1 '.'

L.;L<, ,L'-\r+Jr 4rLJr J :lj j*; ..-t--, -r,.! L-'KJ .;-r,Jr +sLjJr J a',
'-'-. l"' o 

', t,

f jJr t",*^z;- o*xJr e ;--,iu1tr a.- ,jF ,ai .-,j

"Barangsiapa mnndi pndaltari lttm'at kttrena junub, kenrudisn pergi ke masjid,

maka seolah-olah din berkurbsn seekor untn. Orang yang pergi Ttnda snat kedua,

maka seolnh-olah dia berkurbsn seekor snpi. Orang yang pergi padn sant ketiga,

maka seolah-olah dio berktrrban seekor karnbing yang bertanduk. Ornng ynng pergi

pada saat keempat, mnks seolah-olslt din berkurban seekor ayant. Dan ornng ynng

pergi padn saat kelimn, makn seolah-olah dia berkurhsn sebutir telur. Dan apabiln

imom telah datang, maka semus mslsikat lndir untuk mendengnrkan klrutbsh."2

HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, dan Abu Daud.

Imam Syaf i dan ulama lainnya berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan

"saat-saat" adalah waktu siang. Oleh karena itu, menurut mereka, disunnahkan

pergi dari waktu terbit fajar. Imam Malik berpendapat, yang dimaksudkan

dengan "saat-saat" adalah bagian-bagian dari waktu yang diperkirakan mulai

satu jam sebelum tergelincirnya matahari dan sesudahnya. Menurut Ibnu Rusyd,

pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan "saat-saat" adalah bagian-bagian waktu sebelum tergelincir

matahari. Sebab, apabila matahari sudah tergelincir, seluruh kaum Muslimin

telah diwajibkan supaya datang ke masjid.

' HR Ibnu Majah, kitab "Iqdmah ssh-Shalih,"bab "MiildlaJi at-Tahjir ila al-lumaah," ltog+)
jilid I, hal: 348. Pentahqig az-Zawd'idberkata, "Sanad hadits ini_masih diperselisihkan. Yang
dimaksud Abdul Hamld- di sini sebenarnya adalah anak Abdul Aziz. Meskipun Muslim
meriwayatkannya di dalarn Shahih nya, namun dia meriwayatkannya_dengan perawi lain
yang sa6ft. Abdirl Hamid ini dikenal sebagai penganut Murji'ah dan salah seorang tokohnya.
brg""i-nnnpun, mayoritas ulama mengaiggipnia rebagai ierawi tsiqah, termasuk Ahmid'
Ibnu Mu'in, Daud, <jlan Nasai. Abu Hatim menganggapnya sebagai perawi yang masih dapat
dipertimbangkan, sementara Abu Hatim mengkaiegorikannya sebagai perawi dhaif dan
perawi sanad lainnya adalah tsiqah. Dengan demikian sanad hadits ini dapat dikatakan
sebagai hasanl' Al-Albany berkala, "Hadits ini dhaif]' Ad-DhaiJ'ah, lzsrc).

' HR Eukhari, kitab "al-lu'muhh."bab "Fadht al-Jumuhh." jilid il, hal: 3. Muslim kitab 'h1-

Iumuhh," bab "ath-Thib wa as-Siwak Yawm al-Jumuhh," jol jilid II, hal: 582. Nasai, kitab
"al-lumuhh,"bab "Waqt al-lumuhh," j3Ssljilid III, hal: 99. Abu Daud, kitab "ath-Thahhrah,"

bab "fi al-Ghusl Yawm al-lumuah," lrosr] iilid I, hal: 249. Tirmidzi dalam'Abwhb ash'
Shatah." 6ab "Ma tah li at-Tabkir ila al-lumihh," l+gsl jilid II, hal: 372.
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Hukum Melangkahi Tengkuk Leher Orang Lain

Tirmidzi nrenceritirkan dari sejurnlah ulanra bahwa hukuur r-nelangkahi

tengkuk leher orrrng lain padir hari |uniat irdalal-r n-rakruh. Dau mereka

nrenvatirkan bahn'a hukum makruh di sini nraksudnya adalah larangan.

Dari Abclrrllah bir-r Busr, cliir berkata, acla seseorang yang clatang ke rr-rasjid

pirda hari Jun.r'at, lalu melangktrl-ri tengkuk leher orans lain pada saat Rasulullah

sirw. tengah rrenyiur-rprrikan khutbah. Melihat itu, beliau memberi arahan dengan

berstrbcla, "Duduklalr, (sebab dengttn be gitt) ksmu telah menggonggu oranglain

dtrn kantu terlqmbot dotung."'HR Abu Daud, Nasai, dan Ahmad. Hadits sahih

lureuru'ut Ibnu Kl-ruzirimah clan yatrg lirinnya.

Hukum nrakruh clirltinr hal ini dikecualikan bagi imam atau bagi orang

1'ang nrelihirt bal.r'uvir patla bagian depan barisar-r terclaprirt ten.rpert yang kosong,

tapi tidak diisi oleh orang-orang 1'ang datang kernudian. Demikian juga, bagi

orang yang irendak kenrbali ke tenrpat ducluk asalnya lantaran sebelumnya dia

kel,rar rnasjid karena suatu keperlLlan yang nrendesak dan dibenarkan tnenurut

syariat, dengan syarat tidak sarnpiri nlengganggu orang lain.

Dari Uqbah bir-r Harits ra., clia berkata, 'Aku shalat Ashar di belakang

Rasulullah sarv. di Madinah. Setc.lah selesai shalat, beliau berdiri dan pergi ke salah

satu kamar istri beliatr sarnbil rnelangkahi tengkuk leher orang lain. Para sahabat

terkejr-rt rrelihirt beliau bergegas dengan cepat. Setelah itu, beliau melihat partr

sahabat rnasih dalarn keadaan heran lantaran beliau bergegas dengan cepat. Lantas

Rasr.rlullarh sarv. bersabda, 'Aku teringat sebuah emas yang masih ada di rutnah

cian aku khawatir ia akarn menahanku (mengganggu pikiranku). Oleh karena itu,

aku perintahkirn supirya emars itu dibagikani" HR Bukhari dan Nasai.

Anjuran Melaksanakan Shalat Sunnah Sebelum Shalat lum'at
Sebelr.rm shalat furnat dilaksanakan, dianjurkan shalat sttnnah selama

iman-r belum clatang r.rntuk menyampaikan khutbah. fikar irnam sudah datang,

seseorang tidak perlu shirlat sunnah kecuali shalat sunnah tahiyat masjid. Shalat

ini boleh dilakukan pada saat ir-nam rnenyarnpaikan khutbah, tapi hendaknya

dikerjakan derrgan ringan. |ika seseorang masuk ke dalam masjid, seclang imam

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shalkh,"bab "Takhatthi Riqclr rrn -Nrrs Yau'm al-lrrtrtui:rh," Ir r r 8l
jilid I, hat: 66U. Nasai, kttab'itl-lumubh,"bab "ut'Naltyu'art Takltartlti Riqalr atNas t't'o al'Inthn'alo 

al-Minbar Yat'm ol-lumuhh," Ir j99l jilicl III, hal: ro3. Shahih lbnu Khuzainnh
IrSrr] iilid IIi, hal: r56. Al-[:ath ar Rabbdni Irrz:,1 jilict Vl, ha1: 72.

' HR Bul<hari, kitab 'hl-Ad:dl,"bab "Mun Sllalln bi arr-Nas f'n Dzakara Hajah.lit ]hkhatthalwm."
jilid I, hal: 275-2.t6. Nasai, kitab "rzs Snhwi,"bab "sr'Rukhshahli al-ImhmJiTakhatthi Riqab
rrn rVrs," Ir:6S]jilid III, hal: tl4. hnam Ahrnad dalarrn ]'Iusrrrrd Ahnnd,jilid IV hal: l8+.
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hendak mengakhiri khutbahnya, maka shalat sunnah tahiyat masjid tidak perlu

dilakukan.

.i. Dari Ibnu lJmar ra., bahwasanya dia memperlama shalat sunnah sebelum

shalat Jum'at dan sesudahnya fum'at. Dia menunaikan shalat dua rakaat.

Dia menceritakan bahwa Rasulullah saw. juga pernah mengerjakan seperti

itu.'HR Abu Daud.

t Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw, beliau bersabda,

'. :.:i,: ': -' :.",'i,::,:..,,i,.".',.1i,
j>- c--a.l J ,eJ ;-ti t .ila, car^-x-il *jl ; r.er-2Jl lr- Y' al

,"i,: .,,",,.o,.'r.o,,,,',,.! t,. i,,"!. ..i,." ,,.r,1 ii".,,t5rt\l a*;il :*J + C 4 ';^" ta''" r),2- i ,:b _{ il-)l Ll-
,u"i a-;)u _b:

" Barangsiapa nnndi pada lmri lutn'at, kemuLlisn clatangke mttriia ,ntt,fJromt

lunr'at dan shtilot sunnah semampunya, kemudian berdiam hingga imam

selesai nrcnyampaiknn khutbalt, setelah itu shalnt bcrsamtnya, maka dosn-

dosnnya ynng terdnptnt di nntara lunt'nt tersebut dengnn lum'at herikutnya

diampuni dan ditambah tigalnri."2 HR Muslim.

* Dari Jabir ra., dia berkata, ada seorang yang masuk masjid pada hari ]um'at
saat Rasulullah saw tengah menyampaikan khutbah. Melihat hal itu, beliau

bertanya, 'Apakah engkau sudah shalat?" "Beluml' jawab orang itu. Beliau

lantas bersabda, "Kerjakanlah shqlat duq rakaat."r HR Bukhari, Muslim,

Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

u-1-+','r;1),j:,K ) €"* ,:^LX.iu)i, .a-i.i.i, ;", f ;iiu* ri1

" apn'biia ,ntoh ,roio,rg di antara kaliart rtntang poao t ori lunt'at ,rdrng i*o*

HR Muslim, k\tab "al-Iumuhh," bab "nsh-Shalkh Bada al-Iumuhh," lzo) jilid II, hal: 6oo.
Abu Daud, kitab "ash-Shalhh," bab "ash-Shalhh bada al-lumu'ah," Irrz8] jilid I, hai: 672.
Tirmidzi dalarn'Abu,db ash-Shalih,"bab "Mh ldafi ash-ShalAh qahlaal-lumuhhwaBadahs,"
[5zz] jilid II, hal: :,gq. Nasai, kitab "al-Jumuhlu"bab "lthalah ar-Rakatayn ba'da al-Jumuhh,"
Ir+zq] jilid III, hal: rr3.
HR Muslim, kitab "al-Jumuhh," bab "Fadhl man Istama'a wa Anshata fi al-Khuthbah," lz6)
jilid II, hal: 587.
HR Bukhari, kitab "al-lumtt'ah," bab "N[an Joh wa al-Imhm Yakhthubu, Shalla Rakhtayn
Khajlatayn," jilid II, hal: r5. Muslim kitab "al-Jwnubh," bab "at-Tahiyyah wa al-Imhm
Yakhthub," Is; ] jilid II, hal: 596. Nasai, kitab "al-Jumuah,"bab "ash-Shalkh Yawm al-Jumuhh
li man la'a ws al-IminYakl*hubu," Iraoo] iilid III, hal: ro3. Abu Daud, kitab "ash-Shalhh,"

bab "Idzh Dakhala ar-Rajul wa al-Imhm Yakhthubu," [n r 5 ] jilid I, hal : 667 .Tirmidzi dalam
'Abwdb ash-Shaldh,"bab "Md l6lafi ar-Rak'atayn ldzi lah ar-Rajul wa al-Imdm Yakhthubu,"
Isro] jilid II, hal: -r8+-:85. Ibnu Majah, kitab "lqdmah ash-Shaldh," bab "Mh lha fi Man
Dakhala al-Masjidwa al-lmdmYakhthubu," Irrr3] jilid I, hal: 353.
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tengah mcnyampaiksn khutbqh, mnkn hendttkloh dia mentrnsikan slnlat dun

raktrnt ringnn."1 HR Ahmad, Muslim, dan Abu Daud.

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi,

o , t", , " 
t-t 

t

-*S: _t+ .il-\.l i ,-- rt:.a-3t '.q 5-r-i ;L* r):

" npnbiin scsc()r'atlg ,li nrttnrn krilinn datnttg poao lmri ltrnt'nt dan im'anr telah

dntnng (untuk nrenynnrpttiknn klrutbttlt), hendnknya dia ntenunaikan shqlat

dutt rnknat."r HR Bukhari dan Muslim.

Anjuran Berpindah Tempat Duduk Bagi yang Mengantuk

Seseorang yang nengantuk di dalam masjid dianjurkan supaya berpindah

dari ternpat duduknya semula ke tempat yang lain. Sebab, dengan bergerak

bisa menghilangkan rasa kantuk. Hal ini boleh dilakukan baik pada hari fum'at

mallpun pada hari-hari yang lain. Dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

.-: ..1'ott"'

'; ,!l 3Ui 4-^l; j. J'"i* c-b-JJ\ -; )"i,F;i F ljl

" Aptthiln snlnh sactrttng di aftsrakalian mengatttrk di dolorn nnsjid,hendaknya

din berltintltrlt tlttri turrytat duduknyn te mpnt yang Inin."3 HR Ahmad, Abu Daud,

Baihaki, dan Tirmidzi. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan sahih.

5d Kewajiban Shalat Jum'at brg

Para ulama sepakat bahwa hukum shalat fumht adalah fardhu'ain (kewajiban

yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, red) dan berjumlah dua rakaat.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

HR Muslim, kitab "al-lumuah,"bab "at'Tahiyyah wa al-ImdmYakhthubu," Isl1 jilid Il, hal:

597. Abu Daud, kitab "osh-Shalkh," bab "ld'zh Dakhala ar-Rajul wa al-lmhm Yakhthubu"'

I r r r zl iilid I, hal: 667 668. Al'Fath ar- Rabbhni I I 5 79] jilid YI, hal: 7 7.
if n eu[turi, kir.tt "ttt-Tohailrd,"bab "Ma lah [i at Tathawwu'Matsna-Matsna,"jilid ll. hal:

7r. Muslim kirab "al-lumu[h," UaU "nt-Tahiyyah wa al Imhm Yakhthubu," [57] jilid II' hal:

tgo. Nnsul, kitab 'hl iumuith,;'bab "ash Shaiith Yawm al-lumaah wa Qad Kharal al-ImAm,"

lr:qsl iilid lll, hal: ror.
HRA6;Daud,kitrb "ush-Shalah,"bab"ar-Rajul Yan'isuwaHuwafi al-Masjid," Ir.rr9l jilid
l, hal: 668. Tirmidzi dilam "Abwab ash-Shalah," 6ab "Md loh fi Man Na'isa Yawm al-lumuhh
Annahu Yatahawwal min Mailisihi," Isz6l iilid II, hal: 4o4. shahih tbnu Khuzaimah [r8r9]
iilid IIl. hal: r6o. Al-Fath ui-nohhaii dengan lattal. "ldza Na'isa Ahadukum fi Yaumi al-
'lumuhh." 

f rs6ql iilid VI, hal: 69-7o. As-Sunan al-Kubrii oleh Baihaki, jilid III, hal:237.
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€i\i:.,$if >Jf-'-.,6;:Zit;;c;jt-2st-G; j,tiyrlJ(tjiqJ{"

"Hai orang-orang yangberinmn, nltabiln diseru wttuk rne ntmniksrr slmltt Ttttdn

hari luniot, nnka ltcrsegaralslt lcnrru keTtnda nrangirrgat AlltrJt dtn tinggtrllcnnlnlr

iual heli. Ynng durtikiart itu lebih bqik bagimu .iikLt knnrtt rttt'rtgcttluri."

(Al-Jumu'ah [62]:9)

Dalarn beberapa hadits disebutkan, di antaranya:

* Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ra.,

bahwasanya dia rnendengar Rasulullah saw. bersabda,"Kito ini adalah umat

yang terakhir, tetapi pada hari kiamat kita akan menjadi umat pertomo yang

okan dihisob, honya saja merekt diberi kitab (Tourat dan Injil) sebelum kito
dan kita menerinnnya sesudah ntereka. Kemuditn hari ini merupakan hari
yang diwajibkan melaksanakan ibadsh bagi mereka, tetapi mereka berselisih

pendapat, sedangkan kita diberi petunjuk Allsh untuk mengetahui dan

memuliakan hari ini. OIeh karena itu, orang-orang sebeltLm kita menjadi

pengikut kita. Orang-orang Yahudi (melaksanakan ibadahnya) pada hari esok

(Sabtu), sementnra orang-orang Nosrani setelah esok harinya (rthad)."'

* Dari ibnu Mas'ud ra., bahwasanya Rasulullah sar,r,. nTemberi peringatan

kepada orang-orang yang meninggalkan shalat fum'at. Beliau serayil

bersabda,

:,r;;: -^-j,
"Aku benar-benor berrtint hendsk ttertyurult seseorltlg rttertjntli irnnnr slutlat

kaum Muslimin, lalu aku pergi nrctnbakur nnnah orong-orang Vlng tnc-

ninggrtlkan slnlat lum'trf.": HR Ahmad dan Muslim.

.i. Dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, bahwasanya keduan,va pernah

mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar,

1

{

HR Bukhari, kitab "al-Anbiyh',"bab "Haddatsana Abu al-Yaman," jilid IV, hal: :,r 5. Muslim
kitab "al-lunuhlr,"bab "Hidayahli Hadzihi al-tJmrnahliYntm al-lumu'oh," i\lid II, hai: s8;.
AI-Fath ar-Rabbhni Ir5r9] iilid VI, hal: r9.
HR Muslim, kitab "al-Masdlld," bab "Fadhl Shalah al lamttah wLt Bavan at-Tdsydid fi at-
TakhalluJ' anha," Iz5a] jilid i, hal: +52. Al-Farh ar-Rabbhni Ir5zz] jilid VI, hal: zz.
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i '.i'i t ,.,ri, ' 
.. ' +..i'. a.'o"j*=:=,ii 'gt;, ift, :f e\f\ -4

-rt.r lr -

''#9l!t ''"

" Hendakny n or nng-or an g mengllen tikatl perbun tan mercka meninggalkan slnla t

lum'at, atau (kalau tidak) Allnh akan menutup nata hati mereka, kemudian

mereka benar-bensr termasuk dalam golongan orang-oralry yang lalai."2

HR Muslim, Ahmad, dan Nasai dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

* Dari Abu Ja'ad adh-Dhamri, seorang sahabat, bahwa Rasulullah saw.

bersabda,

, 
t,. 

., ., . , . . : ', ' a,,.i! ,Il 6, 3. .UiW :"--* g)U !'t :*
"Bnrangsiapa nteninggnlkon tign kali sttalat lum'nt knretra menganggap

remeh, nnku AIInh ntenutup hatinr1a."3 HR Bukhari, Muslim, Abu Daud,

Nasai, dan Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari

fabir dengan lafal hadits yang serupa, dan sahih menurut Ibnu Sakan.

Golongan yang Diwajibkan
dan yang Tidak Diwaiibkan Shalat lum'at

Shalat Jum'at diwajibkan terhadap orang yang beragama Islam, merdeka, ber-

akal, balig, bermukim, mampu berjalan, dan bebas dari segala macam halangan

yang membolehkan dirinya meninggalkan shalat fumat. Sementara golongan

yang tidak diwajibkan shalat Jum'at adalah sebagai berikut:

1. Perempuan.

2. Anak-anak.

Kedua orang ini telah disepakati para ulama, bahwasanya mereka tidak

diwajibkan shalat fum'at.

Maksudnya, biarlah Allah menutup hati mereka sehingga mereka tidak dapat lagi menerima
hidavah dan kebaikan.
HR Muslim, kitab "al-Jutrtuhh,"bab "at-'taghlidhJi Tark al-lutnu'ah," [+o] jilid II, hal: 59r.
Al-Fath ar-Rabbtini Ir 5 zo] jilid VI, hal: zr. Nasai, kitab "al-lumuhh," bab "at-Tasydid fi at-
TakhalluJ'an al-lumu'ah," Ir37o] jilid III, hal: 88-89.
AI-Fath-ar-Rabbhni Irszr] jilid VI, hal: zz. Nasai, kitab "al-lumu'ah," bab "at-Tasydid .fi
at-Takhalluf 'an aI-lumuah," Ir369] lilid III, hal: 88. Tirmidzi dalam'Abwhb ash-Shalcih,"
bab "Ma hh fi Tark al-lumuhh min Ghayr 'IJdzr," I sool jilid II, hal: Jzl. Abu Daud, kitab
"ash-Shalhh,"bab "at-Tasydid fi Tark al-lumuhh," ltoszl jilid I, hal: 6i8. Ibnu Majah, kitab
"Iqdmah ash-Shalhh,"bab'fi Man Taraka al-lumuhlt min Ghayr'Ud:r," Irrz5] jilid I, hal:
357.Lihat uraian terperinci mengenai hadits ini dalam Talkhish al-Habir jilid II, hal: 52.
Pengarang Talkhish al-Habir berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Bazzar, para
ulama penulis As-Sunan, Hakim, dan Ibnu Sakan menyatakan hadits sahihl'

. , . t tt t
t'o/2,t tL 

" ",: 
:,

JJ-y- t' ,foill Jlt A-Ul
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3. Orang sakit vang kesulitar.r unttrk pergi ke rnasjid atau khan'atir penyakitnva

akan semakin parah atall mer.nperlambat kesernbr-rhannva. Terrnasuk di

dalamnl,a adalah dokter vang rnerarvatnl.a, dengan syarat tugas perawatan

tersebut tidak clapat digantikan kepada urang lirin.

Dari Thariq bin Syihab, dari Rasulullah sarv., beliau bersabda,

"Slulnt lurrr'ttt tlhunjiltknn kcltnLfu sctinp l\,i16li1n s('clrn l,crintrttrtlr kccunli ctrrynt

golortgt'rtr, tloitu budnk rlnrrg ditrtiliki, pcrotryiunt, lnnlcnrlk, dnr orntg snkit."t

Imam Nawar.r,i berkata, Sqnad hadits ini sahih menurut syarat llukhari
dan Muslirn. Al-Hafizh berkata, "Ulama v.r.ng lnenvataktrn haclits ini sahih

tidak hanya salu orarrg sa.ia.

Musafir.

)ika pada saat shalat Jurnat dilirksanakan dia sedirng singgah, sebagian ulamir

berpendapat birhwa dia tidak cliwajibkan shalat fumht. Sebab, Rasulullah

saw. ketika dalarl perjalanan tidak rnenunaikan shalat fum'at. 13egitu juga

pada saat beliau menunaikan Haji Wadi di Arafah yang bertepatan pada

hari |urn'at, beliau hanya rnelakukan shalat Zhuhr-rr dan Ashar dengan jamak

taqdim dan tidak sl-ralat Jurn'at. Hal yang sama juga yang dilakukan olel-r

para khalifah sepeninggal Rasulullah saw.

Orar-rg yang mempunyai hutang dan takut akan dipenjarakan, sedanqkan

dia tidak mampu menbayar.

Orang yang seclang bersembunvi karena takut kepada penguasir vang zalim.

Dari Ibnu Abbas ra., bahrva Rasulullah sarv. bersabda,

"BarnngsittptLt rlatrg rrrt'rrLlcngor ad-ou dnrt tidtk nrcn:lltilrgintltt, nnkt tidnk snlt

shalatnyn, kecuali knrcnn ndn lnlnrrynn." Parn snlrctbnt be rtilnln, ttpnlmlnngmt ituT

Bclhu nmrjLuLtLrb, "TLrkttt ntntt snkit."t HR Abu Daud dengan sanad sahih.

HR Abu Daud, kitab "ash-Shalah," bal.. "al-ltunuhh li ol-A,luluk wa al-I4arith," IrorrTl jilid
I, hal: 644. Abu Daud, berkata, "-ltariq bin Syihab pr'rnah melihat Rasrrlullah sa\v., ndmurl
dia tidak pernah mendengirr haclits seclikit pun dar i beliaul'
HR Abu Daud, kitab "ash-Shaliih," bab "fi at-Tasydid.fi Tark al-Jamiihh," [5 5 r ] jilid I, hal:
374 dengan lafal: ,-- +Li -" .ii -! s,ur a. _. Ibnu Nlajah, liitab ",r/-,!fasrijirl," bab

r ',.- ''.ql .3 Ju -L-e)-)

4.

5.

6.

r;j' ,1' J;'ri.,r-ju ,,r-,.";' f1

I
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6. Semua orang yang dalam keadaan berhalangan yang diberi keringanan oleh

syariat Islam untuk meninggalkan shalat berjamaah, seperti karena turun
hujan, jalanan berlumpur, udara dingin, dan sebagainya. Dari Ibnu Abbas

ra., bahwasanya dia berkata kepada muazinnya ketika turun hujan, jika

engkau sudah mengucapkanr*, --, '+t .r -iiilangan diteruskan dengan

;>\31 -i.r- tapi serulah; :!-":' -1 
,L (Kerjakanlalt shalst cli rumnhmu

masing-masing) Mendengar itu, kaum Muslimin mengingkarinya, tapi Ibnu

Abbas segera berkata, yang demikian ini pernah dikerjakan oleh orang

yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah saw.. Sesungguhnya shalat Jumat
merupakan suatu kewajiban, tetapi aku tidakingin menyuruh kalian keluar

rumah dengan melalui jalan berlumpur dan licin.'

Dari Abu Malih dari ayahnya, bahwasanya dia pernah menghadiri shalat |uniat
bersama Rasulullah saw. Tiba-tiba turun hujan yang tidak sampai membecekkan

tanah di bawah sandal mereka, tapi Rasulullah saw. menluruh mereka supaya

shalat di rumah mereka masing-masing.' HR Abu Daud dan Ibnu Majah.

Mereka semuanya tidak diwajibkan shalat fum'at, tapi mereka tetap diwajib-

kan shalat Zhuhur. Namun, seandainya mereka melakukan shalat Jum'at,

maka shalat mereka tetap sah dan kewajiban shalat Zhuhur gugur.3

Pada masa Rasulullah, kaum wanita juga banyak yang hadir di masjid dan

meiaksanakan shalat Jum'at bersama Rasulullah saw.

Waktu Shalat lum'at
Mayoritas sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat

)um'at adalarh warktu shalat Zhuhur. Hal ini berdasarkan pada hadits yang

diriwayatkan oleh Ahrnad, Bukhari, Abu Daud, Tirrnidzi, dan Baihaki dari

Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. nlenunaikan shalat funr'at apabila matahari

telah tergelincir.o

-,rt 

I'ognti a r f i at - Takh allu-f'' a n al - l a m a'ah," h g 3 l j ilid I, hal : 2. 6o.

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shalhh,"bab "at-TakhttlluJ'an al-lamdhh fi al-Laylah al-Bdridalu"
Iro66] jilid l,hal: z77.lbnu Majah, kitab "lqdrnah qsh-Slwldh wa as-Sunnahfiha,"bab "al-

J,tmahh fi al Laylah al-Muthirah," lgtgl jilid I, hal: 3o:.
' HR Abu Daud, kitab 'hsh-Shalhh,"bab "al-lumuhh fi al-Ynwm al-Muthirah," Irosq] tilid I,

hal: 64r. Ibnu Majah, kitab "Iqhmah ash-Shalhh,"bab "al-lamhahfi al-Laylah al-Muthirah,"
lq:01 jilid I, hal: 3oz.I -lidak dibolehkan sarna sekali shalat zhuhur bagi orang yang telah shalat iumht rnenurut
kesepakatan Ulirma. Sebab, shalat Jum'at adalah sebagai per.rgganti shalat zhuhur. Allah
tidak mervajibkan enam shalat fardhu kepada kita. Barangsiapa yang membolehkan shalart
zhuhur setelah shalat Jum'at berarti pendapatnya tidakberlandaskan dalil akal dan tidak pula
al-Qur'an serta Sunnah, bahkan tak seorang ulama pun yang berpendapat dernikian.

, Fatlt al-Bari. jilid Il, hal: 387. Taghlirl at-Tn'liq, jilid ll, hal: lss dan js8. Llhar Shaltih
Bukhari.. jilid ll, hal: 8. Abu Daud, kitab 'ls/r-Sftalrift," bab "fi V'uqt al-lun rrhlr," I ro84] jilid
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Imam Ahmad dan Muslim menyebutkan bahwa Salamah bin Akwa'
berkata, kami menunaikan shalat Jum'at bersama Rasulullah saw. saat matahari
telah tergelincir dan kami kembali pulang ke rumah masing-masing dengan
mengikuti bayangannya.'

Imam Bukhari berkata, "waktu shalat Jum'at adalah saat matahari telah
tergelincir." Demikian pula pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Nu'man
bin Basyir dan dari umar bin Huraits. Imam Sya{i'i berkata, Rasulullah saw.,

Abu Bakar, umar, utsman dan imam-imam selain mereka menunaikan shalat

Ium'at setelah matahari tergelincir. Mazhab Hambali dan Ishaq berpendapat
bahwa waktu shalat lum'at bermula sejak masuknya waktu shalat hari raya (sejak

matahari naik kira-kira satu tombak atau sejak masuknya waktu shalat dhuha,
red) hingga akhir waktu shalat Zhuhur. Mereka berlandaskan pada hadits yang
diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan Nasai dari Jabir, dia berkata, Rasulullah
saw. menunaikan shalat Jum'at. Setelah itu, kami berangkat mengistirahatkan
unta kami saat matahari tergelincir.,

Hadits ini menjelaskan bahwa mereka menunaikan shalat Jum'at sebelum
matahari tergelincir. Mereka juga mengemukakan dalil dengan bersandarkan pada
hadits Abdullah bin salyidan as-sullami ra., dia berkata, aku pernah menghadiri
shalat Jum'at bersama Abu Bakar. Shalat dan khutbahnya dilakukan sebelum
tengah hari. Kemudian aku pernah menghadirinya di masa Umar, maka shalat

dan khutbahnya pun sampai tengah hari. Kemudian aku menghadirinya di masa

utsman, shalat dan khutbahnya dapat dikatakan ketika tergelincirnya matahari.
Dan selama itu, aku tidak pernah mendengar orang yang mengingkari atau tidak
menyetujuinya.s HR Daraquthni dan Imam Ahmad. Sebagaimana diriwayatkan
anaknya, Abdullah, dia menjadikannya sebagai hujjah, dia berkata, "Demikian pula
yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Iabit Said, dan Mu'awiyah bahwa mereka
melaksanakan shalat ]umht sebelum matahari tergelincir dan tidak seorang pun
yang mengingkarinya, hingga seolah-olah ia sudah menjadi ijma' (kesepakatan)i'

Sejumlah ulama menolak alasan ini dengan menyatakan bahwa hadits

fabir kemungkinan maksudnya menyegerakan shalat Jum'at pada saat matahari

IJr.t' 654Jtrmidzi dari Anas dalam 'Abwdb ash-shalah," bab "Ma Iahfi waqt ar-lumuhh,"
[5o3]jilidII,hal:377.A\-Fathar-Rabbdni Ir53a] jilidvl,hal: j7.As Sunanhl KubrAol"h
Baihaki, jilid III, hal: r9o.

' HR Muslim,kitab "al-Jumuah,"bab "Shal6h al-lumuah hina Tazul asy-Syams,,'[: I ] jilid II,
hal:589.

' HR Muslim,kitab "al-lumu'ah,"bab "Shaliih al-Jumuhh hina Tazul asy-Syams," [28] jilid II,
hal:588. Al-Fathar-Rubbani {r5jTljilidVI,hal:39.Nasai,kira6"al-lumuhh,"ba6'"Waqt
al-lumuhh," Ir39]jilid Ill, hal: roo.

' Al-Mushannaf, jilid I, hal: 3zz dan 323. Di situ diielaskan bahwa yane dimaksudkan
denga.n. sh.alat 

. 
tersebut adalah shalat zhuhur, bukannya shalat 'lurfiat. Ar-Albany

mengklasifikasikannya sebagai hadits sahih dalam Tamdm'al-Minnah lyo).
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tergelincir tanpa menunggu turunnya suhu udara panas di kala tengah hari, dan

bahwasanya shalat dan mengistirahatkan unta dilakukan pada waktu setelah

matahari tergelincir.

Mereka juga menolak atsar Abdullah bin Salyidina dengan alasan hadits

tersebut aclalah dhaif. Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar, Abdullah adalah seorang

tabi'in terkemuka, tetapi tidak diketahui apakah dia memiliki kapabilitas dalam

hal ini atau ticlak. Ibnu Acli berkata, "Dia adalah seorang perawi yang hampir tidak

dikenal, sedangkan Bukhari mengatakan bahwa haditsnya tidak dapat dijadikan

sebagai hujjah, apalagi telah ditentang oleh hadits yang lebih kuat, yaitu riwayat

Ibnu Abu Syaibah dari Suwaicl bin Ghallah bahrva dia pernah shalat bersama Abu

Bakar dan Umar setelah matahari tergelincir.' Sanad hadits ini kuat.

lumlah Orang yang Disyaratkan Hadir dalam Shalat lum'at

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa berjamaah

adalah salah satu syarat sahnya shalat Jumat. Hal ini berdasarkan pada hadits

Thariq bin Syihab, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

.^;t;; e* .S * -,,3- ^,:at
"Jrttrr'ttt ttdnlnlt keiL,ttiiltnn httgi sctinp Muslirn t/nng dikerjnknn dengnn jannnh."

Berkaitan dengan jumlah jamaah yang ikut hadir untuk melaksanakan

shalat Jum'at, mereka berselisih pendapat. Dalam masalah ini, terdapat lima belas

pendapat, sebagaimana disebut oleh al-Hafizh Ibnu Hajar dalarn Fatbal-Bdri.

Adapun pendapat yang kuat ialah shalat Jumat sah sekalipun hanya diikuti dua

orang atau lebih. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

.)Llj\

"Dttn ortng atnu lcbilt ntlulult jttrnnnlr.")

Syauhani berkata, "Menurut ijmal shalat-shalat selain shalat fum'at sudah

dinilai berjamaah apabila diikuti oleh dua orang makmum serta tidakmasbuq

(ketinggalan shalat) termasuk ke dalam syaratnya. Dengan demikian, shalat

Jumat tidak dapat dikatakan mempunyai ketentuan tersendiri, berbeda

dengan shalat-shalat yang lain, kecuali apabila ada dalil atau keterangan yang

mendukungnya. Apalagi, tidak ditemukan satu dalil pun yang menentukan

jumlah tertentu terkait jumlah jamaah yang melebihi dari dua orang makmum

' Hadits ini dhaif. Lihat lrwri' al-Ghalil la89l.
' Al-Mushannaf, j1lid II, hal: roz.
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tersebut." Abdul Haq berkata, "Tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan
jumlah tertentu dalam shalat ]umhtl'Demikian pula pernyataan suFrthi, bahwa
tidak dijumpai satu hadits pun yang menentukan jumlah pengikut atau jamaah
shalat fum'at. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah rhabari,
Daud, Nakha'i, dan Ibnu Hazm.

Tempat Shalat lum'at
Shalat Jum'at dapat dilakukan baik di kota ataupun di perkampungan, di

dalam masjid ataupun di dalam gedung, atau lapangan terbuka, sebagaimana
juga boleh dikerjakan di tempat-tempat yang lain. umar ra. pernah mengirim
surat kepada penduduk Bahrain yang berbunyi, "Kerjakanlah shalat |umat di
tempat mana saja kalian berada.' HR Ibnu syaibah. Menurut Ahmad, sanad
hadits ini baik.

Hadits ini menegaskan bahwa dibolehkan shalat di perkotaan maupun
di pedesaan. Ibnu Abbas berkata, shalat |um'at yang pertama kali dilakukan
dalam Islam setelah shalat fum'at yang dikerjakan di masjid Rasulullah saw. di
Madinah, yaitu shalat fum'at yang dilakukan di |awatsi, sebuah perkampungan
di daerah Bahrain.'HR Bukhari dan Abu Daud.

Dari Laits bin Sahd, bahwa penduduk Mesir dan bantaran sungai Nil
menunaikan shalat lum'at di tempat mereka masing-masing pada masa
pemerintahan umar dan pemerintahan Utsman atas perintah kedua khalifah
ini, dan di sana juga terdapat banyak sahabat Rasulullah saw..

Dari umar, bahwasanya dia melihat pendudukyang bertempat tinggal di daerah-
daerah sekitar mata air yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah, mereka
menunaikan shalat fum'at di tempat mereka masing-rnasing, dan tidak seorang pun
yang menegur tindakan mereka.3 HR Abdurrazaq dengan sanad sahlh.

Tinjauan Terhadap Syarat-syarat
yang Dikemukakan Oleh Ulama Fikih

Sebagaiman a yangtelah diuraikan sebelumnya, bahwa syarat-syarat wajib
shalat |um'at adalah laki-laki, merdeka, sehat, mukim dan tidak berhalangan
yang membolehkan dirinya meninggalkan shalat |um'at, sebagaimana yang

' Al-Mushannaf, jilid II, hal: roz.
' HR Bukhari,kitab "al-Jumuhh," bab "al-luma'fi al-eura wa al-Mudun,', l8gzl.^ ll llulQylof,it.lil lll, hal: r 7o. Ibnu Hajar rirengkiasifikasikannya r"ulgt'sahih daram

Fath al-Bari.jilid II, hal: a4r.
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telah dijelaskan bahwa berjamaah n-rerupakan salah satu syarat sahnya

shalat fum'at. Inilah syarat-syarat yang tercantum di dalam Sunnah agar kita

melaksanakannya.

Adapun syarat-syarat selain itu, seperti syarat yang dibuat oleh sebagian

ularma fikih tidaklah mempunyai sandaran atau dasar yang kuat. Di sini, saya

akan nrengemukakan apa yang telah ditulis oleh pengarang al-Rawdhah an-

Naddiyah,bahwa, "shalat Iumat adalah seperti shalat-shalat yang lain, bahkan

tidak ada bedanya sama sekali, karena tidak ada keterangan yang menyata-

kan adanya perbedaan tersebut. Apa yang kami katakan di sini adalah sebagai

sanggahan terhadap pendapat yang mengemukakan syarat yang sengaja dibuat-

buat, seperti syarat adanya imam besar, dilaksanakan di kota yang memiliki

masjid raya, atau jumlah jamaah yang ditentukan. Syarat-syarat seperti ini

sama sekali tidak berlandaskan pada dalil yang mewajibkan, bahkan dalil yang

menganggapnya sebagai sunnah pun tidak ditemukan, apalagi menetapkannya

sebagai syarat.

Sebenarnya, jika ada dua orang yang menunaikan shalat Jumht di suatu tempat

yang secara kebetulan tidak dijumpai penduduk selain mereka berdua lalu mereka

shalat Jum'at secara berjarnaah, maka mereka sudah melaksanakan ketentuan

yang diwajibkan oleh agama. Jika salah seorang di antara mereka memberikan

khutbah sementara yang seorang lagi mendengarkan, maka dengan demikian

mereka sudah mengamalkan Sunnah. Bahkan seandainya khutbah ditinggalkan,

juga tidak masalah, karena khutbah hukumnya hanyalah sunnah.

Sekiranya tidak ada hadits yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab yang

mewajibkan pelaksanaan shalat Jum'at dengan caraberjamaah karena Rasulullah

saw. tidak pernah melakukannya kecuali dengan berjamaah' tentunya shalat

fum'at boleh dikerjakan secara sendirian, sebagaimana halnya shalat-shalat yang

lain. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh sebagian orang, bahwa jumlah

jamaah shalat |um'at sekurang-kurangnya empat orang agar di sana terdapat

satu orang wali Allah, maka sebagaimana ditegaskan oleh pakar hadits, ini

bukanlah sabda Rasulullah saw. dan bukan pula ucapan salah seorang sahabat'

fadi, pendapat seperti ini tidak perlu dipedulikan. Perkataan di atas diucapkan

oleh Hasan al-Bashri.

fika diperhatikan dengan baik berkaitan ibadah yang mulia ini, ia diwajibkan

satu kali dalam seminggu. Melaksanakannya dengan baik berarti menegakkan

syiar-syiar agama yang terpenting. Tetapi syiar agama ini tidak boleh dimuati

omong kosong, aliran yang aneh serta hasil ijtihad yang tidak berdasar. Sebab

hal yang sedemikian hanya akan membingungkan umat Islam.
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Di antara pendapat yang tidak berdasar, adalah pernyataan bahwa khutbah
/um'at sama kedudukannya dengan dua rakaat shalat, hingga orang yang tidak
sempat mendengarkannya, maka shalat Jum'at yang dilakukannya tidak sah.
Dengan demikian, seolah-olah dia tidak pernah mendengar sebuah hadits dari
Rasulullah saw. dengan berbagai sanad, masing,masing sali'g menguatkan
antara satu sama lain. Hadits tersebut menegaskan,

,t' "j 
o r o

ij>r."- .-: -ri; .g;,.-i 
-uJ: --r$ .a.j-o-i, G; rj, #, iu j, ,,i

"sesungguhnva orang yang tertinggal satu rnkaat shnlnt lutrr'ot, hentlaknyn
dia menyemTturnakan. (Dan jika hal ittr dilokuknn) mnkn slutlnt lunr'ntrnln sttlt."1

Di samping itu, pendapat seperti ini juga menarrpakkan dirinya yang
seakan-akan tidak mengetahui hadits-hadits yang lain.

Ada pula yang mengatakan, bahwa shalat fum'at dianggap sah apabila
jumlah jemaahnya sekurang-kurangnya tiga orang termasuk imam. Ada pula
yang mengatakan empat, tujuh, sembilan, dua belas, dua puluh, tiga puluh, empat
puluh, lima puluh, dan tujuh puluh orang. Bahkan ada pula yang mengatakan
asal jumlahnya banyak tanpa mengemukakan batas minimum. Ada pula yang
berpendapat bahwa shalat fum'at harus dilakukan di kota besar yang rnempunyai
masjid raya dengan jumlah penduduk yang sekurang-kurangnya sekian ribu
jiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa di kota tersebut harus ada rnasjid raya
yang dilengkapi dengan tempat mandi. Ada pula yang mengatakan bahwa harus
ada ini dan itu dan seterusnya. Ada pula yang berpendapat, shalat Jum'at tidak
sah kecuali bila ada imam besar, sebaliknya jika tidak ada imam besar atau
tidak memenuhi salah satu di antara syarat-syarat adil, maka tidak diwajibkan
pelaksanaan shalat fum'at. Di samping itu, masih banyak lagi pendapat-penciapat
lain yang kesemuanya sama sekali tidak ilmiah dan tidak berlandaskan kepada
Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah saw..

Tidak sepatah kata pun terdapat dalam kedua surnber itu yang menyebutkan
bahwa apa yang mereka katakan itu merupakan syarat sahnya shalat fumht atau
termasuk di antara fardhu dan rukun-rukunnya. Sangat mengherankan, jika kita
ingin mendengar rekaan-rekaan yang muncul dari kepala mereka, tak ubahnya
cerita-cerita dongeng atau silat lidah yang biasa dituturkan orang di warung kopi.
Inilah perkarayangtidak mungkin dijumpai dalam syariat yang suci ini. perkara

' !4]!tq Majqh,., kitab "IqAmah ash-Shaldh,"bab "Ma lah fi Man Adraka min al-lumuhh
Rakhh." lrrz. rllilidl,hal:356.Penrahqiq az-Zawa'id berkira,"Di dalamsanadhaditsini
1e-r{ap1t Umar bin.Habi! yq"g disepakatiulama bahrva dia perarvi dhaif." Haitsami dalam
Majma'az-Zawa'id, jnid\ha'l: rg5berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam
al-kabir dan sanadnva hasan."
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ini pasti akan diketahui oleh setiap orang yang arif terhadap Kitabullah dan Sunnah

rasul-Nya, orang yang benar-benar berlaku proporsional dan berpendirian teguh

yangtidakingin terpengaruh dan menyeleweng dari kebenaran hanyakarena klaim

atau pendapat yang tidak tentu arahnya. Siapa saja yang melakukan kekeliruan,

maka akibatnya akan kembali menimpa dirinya sendiri!

Ketentuan hukum yang ditegakkan di kalangan umat manusia seharusnya

adalah Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, sebagaimana yang difirmankan oleh

Allah swt.,

Jy.:-i:;,:,ei';:j,b9-:K4i'iit-tv$sii;5.v'if '\;"t-,\-fr \ii"t\|'\i.

@ *;u ff67 6^f'>Ji 
"AG 

^\5il4iK.Di)?' 
i'i

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatikth rasul(Nya),

dan ulil amri di antara ksmu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

sesuatu, makakembolikanlahiakepada AIIah (AI-Qur'an) danrasul (Sunnahnya),

jika kamu benar-benar berimsn kepnda Allah dan hari kemudian. Ynng demikian

itu tebih utama (bagimu) dsn lebih baik akibatnya. " (An-NisA' [4]: 59)

Allah swt. berfirman,

,+iS:r;*ct\3i'"Jyfu..li;$4r66y6,;A\S;LKi:'1-
@;;arrp

"sesungguhnya jawaban orang-ornng mukmin bilq mereka diseru kepada

Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di nntur{t merekn iqlah

ucnpan, " Kami mendengar dan kami patuh." D an mereka itulah ornng-orang yang

beruntung." (An-Nffr [2a]: 51)

Allah swt. berfirman,

&$\-d;)3i-tr'"j;l*.'r+'(;,.'-t$16413)e:;ri"
@ \t li\ij3;; z+i;;r9(;

" Mak a demi T uhanmu, m e r ek a (p a d a hakik atny a) ti dnk b e r im an hin g ga me r ek a

menjadikan kamu hakim dalam perkara ynng mereka perselisihkan, kemudisn

mereka tidak merast keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (An-NisA' [a]: 65)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pedoman umat Islam dalam setiap

pertikaian yang terjadi adalah hukum Allah dan rasul-Nya. Hukum Allah
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bersr.rmber dari kitab-Nya dan hukum rasul setelah beliau rvafat adalah Sunnah

beliau. Allah tidak rnengizinkan siapa pun, sehebat apapun pengetahr"rannya

dan akal pikirannya, mengemukakau sesuirtu dalarn n.rasalirh agarna yang tidak

bersumber pada Al-Qurhn irtau Sunnah. Seorang rnujtahid, memang dibolehkan

mengamalkan pendapatnya jika tidak menjurnpai dalil, tetapi ini bukan berarti

bahrva orang iain harus r-t-rengikutinl,a.

Saya sangat heran melihat penyelerr.engan vang terjadi di kalangan sebagian

penulis, yang di dalarn bukunya menluruh rnasyarakat awam untuk memercayai

dan mengamalkan ijtihad-ijtihadnva, padahal tindakan sedemikian akan

membawa mereka masuk ke dalam jr"rrang kesesatan. Masalah ini tidak hatrl,a

terbatas pada satu mazhab, satu claerah, atau zaman tertentu, tapi sudah rrenjadi

tradisi dan rnerebak luas di kalangan rnasyarakat a\vam, generilsi selanjutnya

bertaklid buta dengan mengikuti penclapat para pendahulu seolah-olah mereka

mengambil dari sumber asalnya, Al-Qur'an. Padahal, selxuanya adalah hasil dari

pemikiran rnereka 1'ang tidak lebih dari sebuah pemikiran clan ijtihacl belaka.

Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, bahwa sangat banyak ketentuirn-

ketentuan yang ditetapkan terkait shalat lum'at ini tanpa adanl'a keterangan,

baik dari Al-Qur'an, syariat Islatn, maupun logika.

Ad Khutbah Jum'at @.

Hukum Khutbah Jum'at

Mayoritas ulama berpendapat bahwa khutbah lum'at adalah wajib. Mereka

berpegang pada hadits-hadits sahihyang menyatakan bahwa setiap kali Rasulullah

saw. shalat Jum'at, beliau selalu menyertainya clengan khutbah. Mereka juga

nrengemukakan sabda Rasulullah sam, ".S/rrilrrtloh koliqn sebagaimana kslian

melihat aku shalat."

Allah swt. berfirman,

@ ;i,i 5> !ytfi1;a:5i rtt";j:AC 2j,6yrlJ( tiiqv
"Hni ttrong-orang berhnan, nTtnbiln discru uutuk nrcnunniksn shalttt lurrt'at,

tnaka lterscgcralah kamu kepula rrrcttgirtgnt Allslt." (Al-fumu'ah [62]: 9)

Ayat ini memerintahkan supaya pergi untuk dzikia hingga densan demikian

hukum berdzikir adalah wajib. Sekiranya pergi itu tidak wajib, tentunya dzikir
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juga tidak wajib. Maksud dzikir di sini, sebagaimana yang ditafsirkan oleh

ulama, adalah khutbah, sebab di dalamnya terdapat dzikir.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh mayoritas ulama tersebut disanggah

oleh Syaukani. Dia menjawab dalil pertama bahwa apa yang dilakukan Rasulullah

dan belum tentu berarti wajib.

Syaukani menjawab dalil kedua dengan menegaskan bahwa Rasulullah saw.

hanya menyuruh umat supaya menunaikan shalat sebagaimana yang beliau

lakukan. Yang disuruh untuk ditiru hanyalah shalat Rasulullah saw., bukan

khutbah beliau. Sebab, sebagaimana yang telah diketahui, khutbah bukan

termasuk shalat.

Syaukani menjawab dalil ketiga dengan menyatakan, bahwa dzikir yang

diperintahkan Allah agar diikuti oleh kaum Muslimin tidak lain adalah shalat,

atau boleh jadi bahwa yang dimaksudkan dengan dzikir itu adalah shalat dan

khutbah. Padahal shalat telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya

adalah wajib, sedangkan hukum wajib khutbah masih diperdebatkan. Dengan

demikian, ayat tersebut tidak bisa dijadikan sebagai wajibnya khutbah.

Selanjutnya Syaukani menegaskan, pendapat yang benar adalah yang

dikemukakan oleh Hasan al-Bashri, Daud azh-Zhahiri, dan Juwaini bahwa

hukum khutbah adalah sunnah.'

Mengucapkan Salam Ketika Berada di atas Mimbar

Imam disunnahkan mengucapkan salam apabila sudah ,t?ik -imbar, du.t

adzan dikumandangkan apabila dia sudah duduk di atas mimbar, serta makmum

dianjurkan menghadap ke arahnya.

fabir mengatakan, apabila Rasulullah saw. naik ke mimbar, beliau meng-

ucapkan salam.'HR Ibnu Majah dan dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah.

Hadits ini dikemukakan oleh Atsram dalam Sunannya, dari Syabi dari Rasulullah

saw. secara /1.r ursal danhadits-hadits mursal Ath?i serta ulama lainnya menyebutkan

bahwa apabila Rasulullah saw. naik ke atas mimbar, beliau menghadapkan wajah

beliau kepada jamaah dan kemudian mengucapkan salam.l

' Demikian juga Abdul Malik bin Habib dan Ibnu Majisyun dari mazhab Maliki.
' HR Ibnu Majah, , kttab "Iqdmah ash-Shaldh,"bab "Ma h'afi al-Khuthbah Yawm al-lumubh,"

Ir r n9 | iilid I,'hal: 3 5 z. Pentahqiq az-Zawa'idberkata, "Di dalam sanad hadits ini terdapat lbnu
Lahihh yang dikategorikan sebagai perawi dhaif ' As-Suna n al-Kubra oleh Baihaki, jilid lll, hal:

zo+-ros. AllAlbunlYnt"ngldasifiiasikannya sebagai sahih dalam Tamam al Minnah lJtzl'
r Dalam as-Sunan al-Kubrh oleh Baihaki diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, 'Ap_a!i!a

Rasulullah saw menghampiri mimbar dan hendak naik ke atas mimbar, beliau terlebih
dahulu memberi salair kepada sahabat-sahabat yang duduk di sisi mimbar. Setelah di atas
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Sya'bi berkata, Abu Bakar dan Umar melakukan demikian. Dari Sa'ib bin

Yazidra., dia berkata, pada mulanya, adzan Jum'at pertama di masa Rasulullah

saw., Abu Bakar dan Umar, yaitu saat imam telah duduk di atas mimbar.

Kemudian di masa pemerintahan Utsman, jumlah kaum Muslimin semakin

bertambah banyak, Utsman pun menambah seruan adzan yang ketiga yaitu

di atas sebuah tempat yang tinggi, sedangkan muazin Rasulullah saw. hanya

seorang saja.' HR Bukhari, Nasai, dan Abu Daud. Menurut satu riwayat,

mereka menegaskan, "Tatkala Utsman dinobatkan sebagai khalifah dan kaum

Muslimin kian bertambah banyak, dia memerintahkan pada hari fum'at agar

dikumandangkan adzan sebanyak tiga kali yang dilakukan pada sebuah tempat

yang tinggi, sehingga perkara ini menjadi suatu ketetapan.

Menurut riwayat Ahmad dan Nasai, Bilal mengumandangkan adzan pada

saat Rasulullah saw. duduk di atas mimbar dan dia mengumandangkan iqamat

begitu beliau turun dari mimbar.'

Dari Adi bin Tsabit, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, apabila

Rasulullah saw. telah berdiri di atas mimbar, para sahabat pun menghadapkan

wajah mereka kepada beliau.3 HR Ibnu Majah. Hadits ini walaupun masih

diperdebatkan, tapi menurut Tirmidzi, para sahabat Rasulullah saw. dan

selain mereka tetap mengamalkan hadits ini. Mereka menganggap sunnah

menghadapkan wajah kepada imam ketika sedang menyampaikan khutbah.

lsi Khutbah Jum'at

Khutbah dianjurkan berisi pujian kepada Allah swt., sanjungan kepada

Rasulullah saw, nasihat, dan bacaan Al-Qur'an. Dari Abu Hurairah ra. dari

Rasulullah saw., beliau bersabda,

mimbar, beliau menghadap hadirin dan kemudian memberi salami' jilid III, hal: zo5. Hadits
ini dinisbahkan kepada Baihaki Ir797]. Dalam az-Zawh'id,jilid II, hal: r87 disebutkan
bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Awsath, dan di dalam sanadnya
terdapat Ibnu Abdullah al-Anshari dan Ibnu Hibban menyebutnya di dalam ats-Tsiqat.
HR Bukhari, kitab "al-lumuhh," bab "al'Adzan Yawm al-lumuhh," danbab "al-Muaddzin
al-Wahid Yawm al-Jumuah," jllid II, hal: ro. Nasai, kitab "al-lumubh," bab "al-Adzan li
al-lmuhh," Irtqzl iilid III, hal: ror. Abu Daud, kitab "ash-Shaliih," bab "an-Nidd' Yawm
al-lumuhh," Iros7] jilid I, hal: 655. Tirmidzi dalam'Abwdb ash-Shalhh," bab "Mh lhh fi
Adzan al-lumu'ah," lsfiljilid II, hal: 392. Ibnu Majah, kitab "Iqiimah ash'Shaldh,"bab "Md

ldafi al-Adzan Yawm al-lumuah," lt t 35l jilid I, hal: 359.
HR Nasai, kitab "al-lumuhh," bab "al-Adzsn Ii al-lumuhh," Ir:q+] jilid III, hal: roo-ror.
Al-Fath ar-Rabbhni Ir58o] jilid VI, hal: 8r.
HR Ibnu Majah, ,kitab "Iqdmah ash-Shal6h," bab "Md ldh fi Istiqbal al-Imdm wa Huwa
Yakhthub," Irr36] jilid I, hal: 36o. Pentahqiq az-Zawd'idberkata, "Perawi sanad hadits ini
adalah tsiqah. Meskipun demikian, ia adalah hadits mursal. Pengarang Kanz al:Ummhl
menisbahkan hadits ini kepada Ibnu Majah, lrzgzgll'Al Albany mengklasifikasikannya
sebagai hadits sahih dalam Tamdm al-Minnah j331.
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r)K J<
"satinp perkttttrtttt rltrtrg titlttk dirnulni tlertgttrt lrutndnlnh, ttnka io tidok

setnpurna."r HR Abu Daud dan Ahmad dengan maksud yang sama.

Dalam sebuah riwayat disebutkan,
a s , ; I J ,o

cLiJr -r*ltf .i;:t+; H" _; _Jr "J"Jr
" Kltutbnlt yttng tictuki,,r,rg,,,rrlurg ryilrTant ,li d,rln,,,rr1n seperti tnrtgnn yang

terkens ktrsta (ntntL terurryutnsi)."r HR Ahmad, Abu Daud. Tirmidzi juga

meriwayatkan hadits ini tapi dengan redaksi Tasyhadu, bukan SyahAdah.

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa apabila Rasulullah saw. membuka khutbah, beliau

membaca,

o '- ir: .,r. :, :.,. ,,.: ". rrs
."J _U- )U.1r lt l-o .L-ijl ):,- _/ nU ,."*; o ,o&ii o.{:r:- ..rr r|-Jr
,i", ,:,

,1".*r: oli trL* -'i -r+;i: ,"xr \l -,tt \ -,i r-t-i; .J +:L,r )\j _tLi j-"..
. :-. 

or ,e r, .. ). ro o -^r -t, o r.". " ;, ,, of
_t: .J;;, _L4eu 4r;: JW'"lr :a,r .&LJr +;J-; tr+& j>-\L 4l-r1

qr _Ju a:r^4 \J ,o-^; il ,-* I ip .u4-"-:

" se gnla pu ji bngi Allttlt. Kttnri rrrctrrttlrt'trr partolongnrt ,rrto r,rpu,io, t ipran-
Nr1n. Knmi berlintlung kepndn-l"lt1n dtri kc.jnlutttut-kcjahntarr diri kntti scntliri.

Bnrangsiapa rlnng diberi pctunjuk olelt Allslu mnkn tidnk seorang pwt yang dapat

ntenyesatknnnrla. Durr bnrnngsiopttt rlnng disesotknn olch Allsh, nmkn tiadn seorang

pun V{tng dtpat ttrcrrtherinrln peturrjuk. Aku bcrsaksi bnlnt,a tiadn TLrhsn kecuttli

Allalt dnn Aku berssksi bnlrcttn Mulmnmed ndnlnh hontbo dan utusnn-Nys yang

diuttrs dengnn (meniltnrun) kebetrnrtm, sebngoi ltembttuta heritn gentbirn nrcnjelang

dntnrtgrttltt lmri kinrrnt. Bttrnngsinpn ynng tttnt keltndn Allah dnn rnsul-Nyn, mnktt

mereka telnh menentukan jalan tlang bcnnr. Dan barongsiapn yang durhnkn kcpadn

Al-ludzan artinya penyakit kusta. Perkataan yang tidak diar.vali dengan bircaan hamdalah
diibaratkan dengirn seseorang )'ang menderita penl'akit kusta, dengan lujuan agar perbuatan
seperti ini tidak dilakukan, dan seblgai arahan supaya setiap perkataan mestilah diawali
derrgan bacaar-r han-rdalah.
HR Abu Daud, kitab "al Adab," bab "al-Huda Ji al Kalam," [+8+o] jilid V, hal: r7z. Dalam
Sunan Ibnu Mojah, dijelaskan bahrva hadits ini dari Abu Hurairah dan di situ terdapat
perkataan: Fahuwa Aqtha' I r Ss+] jilid I, hal: 6ro. Ibnu Hajar dalam Talkhish al-Habir lt494l
iilid III, hal: r5r berkata, "Hadits ini dirirvayatkar.r oleh Abu Daud,, Nasai, Ibnu Maiah,,
Abu Awanah, Daraquthni, Ibnu Hibban, dan'Baihaki dari Zuhri dari Abu Salamah dari Abu
Hurairah. Ulama hadits berbeda pendapat baik hadits i ni mawsul atau nrursal. Namun Nasai
dan Daraquthni menyatakarrnyr sebagai hadits nlrsal." Al-Albrny mengklasifikasikannya
sebagai dhaif. Lihal Irwa' al Ghatil lzl.
HR Abu Daud, kitab "al-Adab,"bab "fi al-Khothbah," [+8+r I jilid V hal: rzr. Tirmidzi kitab
"an-Nikah,"bab "Md lhlafi Khuthhah'an-Nikaft," Ir ro6] jilid IiI, hal: 4o4. AI-Fath ar-Rabbhni
Iri8+] tilid VI, hal: 85. 

"
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Allnh dan rnsul, mnka tiada akon nrcrugi kecuali dirintln sendiri, dart seknli-knli

tidaklah nknn merugikan Allalt srut. sedikit purt."t HR Abu Daud.

Dari Ibnu Syihab ra. bahwa dia pernah ditanya rnengenai pembukaan

khutbah Rasulullah saw. pada hari furnat. Dia rnenyebutkan lafal seperti di

atas, dan mengatakan , "Dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya (Allah

dan rasul-Nya), maka dia menuju jalan kesesatan."'I{P. Abu Daud.

Dari Jabir bin Samurah ra., dia berkata, Rasulullah saw. berkhutbah sambil

berdiri, duduk di antara dua khutbah, membaca ayat-ayat Al-Qurhn, dan

memberi nasihat kepada kaum Muslimin.r HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai,

Ibnu Majah, dan Abu Daud. Dari Jabir ra., dia berkata, waktu yang dibutuhkan

Rasulullah saw untuk menyampaikan khutbah pada hari lun-rht tidak lama. Beliau

hanya menyampaikan beberapa nasihat dengan singkat.r HR Abu Daud.

Dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man ra., dia berkata, aku tidaklah

menghafal surah Qif melainkan melalui lisan Rasulullah saw. yang pada setiap fumat
beliau membacanya di atas mimbar. Yakni tatkala beliau menyampaikan khutbah

kepada kaum Muslimin.5 HR Ahmad, Muslim, Nasai, dan Abu Daud. Dari Ya'la

bin Umayah, dia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah saw. membaca ayat

97 dari surah Az-Zukhruf di atas mimbar. o HR Bukhari dan Muslim.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ubay bahwa Rasulullah saw. pernah

membaca surah Al-Mulk pada hari |um'at sambil berdiri dan menyampaikan

nasihat kepada orang banyak mengenai peristiwa hari kiamat.:

HR Abu Daud, kilab "ash-Shalah." bab "ar-Rttjul Yakhthub'ala Qawsirt." Ir o97] lilid I, hal:
6s9. Mundziri di dalam Mukhtashar-nya {ros6] iilid Il, hal: r8 berkata, "Dalanr s,;nr.rd
hadits ini terdapat lmran bin Dawwar vans lebih dikenali denuarr numu uansailan Abu
Awwam al-Qaththan al-Mishri. Affan 6er['ata, "lmran bin I)alu'war irri i.idalili seorang
perawi tsictah, bahkan Bukhari, meniadikrn riwavalnva scbacai huiah." Nanrun Yaht a bin
Mu'in dan Nasai bcrkata, "Hadits yhng diriwavitkirrinva dh"aifl'Yahvrr bin Murrrrh ius,ir
berkata, "Hadits vans diriwavatkairnvi tidak iacat." Menurut YaziJ bin Zuraril Inirin
adalah genganut #tiiHaruri dan dia riengumandrngkan perrng keprda kaunr riruslirnin.
Inilah akhir pernyataannya menjelang meninggal dunra..
HR Abu Daud, kitab "ash-Shalah,"bab "nr-Raiul Yakhthub'ala Qawsin," f roq8l iilid I, hal: 66o.
Mundziri di dalam Mukhtashar nya Iro57] iilid Il, hal: r9 berkata, "Hadits ini nrursall'Hadits
ini dan juga hadits sebelumnya dikategorikdn sebagai dhaif. Lihat Tamiim al-Minnah j151.
HR Muslim, \<ttab "al-lumubh," bab "Dzikr al-Khuthbah qobla ash Shaliih wa.fi hima nrin al-
Jalsah," Ir+] jilid II, hal: 589. Abu Daud, kitab 'hsft-Sft.rlhh,"bab'hl-Khuthbsh Qa'imaru" ltog+l
jilid I, hal: 658. Nasai, kttab "al-[umuhh," bab 'al-Qirhah fi al-Khuthbah ats Tsaniyah wa adz-'Dzikri 

fhima Irar 8] jilid III, hal: r r o. Ibnu Majah, kitab' "Lldmah trsh-Shalith," bab "Md lhit li
al-Khuthbah Yawm al Jumuhh," lrt o6). AI-Fath ar-RabbAni f r 59zl jilid I, hal: 9o.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shalhh," bab "Iqshar al-Khuthab," Ir ro7] jilid I, hal: 663.
HR Muslim, kitab "al-Jumuhh,"bab "Takhfif ash-Shaldh," 15z) jilid II, hal: 595. Abu Daud,
kitab "ash-Shaldh,"bab "ar-Raiul Yakhthub 'ala Qawsin," Ir roz] iilid I, hal: 66r. Nasai, kitab
"al-lumuhh."bab"alQirnhh'[ial-Xhuthbah."Ir4rr]iilidlll,hal:ro7.Al-Fathor-Rabbani
lr sqSl jilid Vl, hal: g+.

HR Bukhari, kitab "Bad'i al-Khalqi," bab "Idzh Qdla Ahadukum Amin, al-Msla'ikah fi as-
Sama', Amin," jilid IV hal: r39. Muslim kitab "al-lumuah," bab "Takhfif ash-Shalhh wa
al-Khuthbah," [a9] jilid II, hal: 594-595.
HR Ibnu Majah, ,kitab "IqAmah ash'Shalhh," bab "Mh lda fi al-lstima' li al-Khuthbah wa

t
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Dalam al-Raudhah an-Naddiyah disebutkan, "Ketahuilah, bahwa khutbah

yang disyariatkan adalah khutbah yang biasa dilakukan oleh Rasulullah saw.,

yang berisi kabar gembira atau peringatan bagi segenap umat manusia. Inilah
sebenarnya hakikat khutbah. Adapun syarat-syarat seperti membaca hamdalah,

shalawat kepada Rasulullah, mernbaca Al-Qur'an, maka semua ini di luar inti
khutbah. Jika masalah ini secara kebetulan dilakukan oleh Nabi Muhammad

saw., maka ia tidak dapat dijadikan sebagai syarat yang wajib dilakukan. Setiap

orang yang sadar tentu mengakui bahwa tujuan utama khutbah adalah memberi

nasihat, bukannya membaca hamdalah atau shalawat. Adalah suatu perkara

yang lazim bagi bangsa Arab, apabila hendak menyampaikan khutbah, biasanya

terlebih dahulu dibuka dengan memuji Allah dan rasul-Nya. Hal ini memang

baik dan terpuji. Tapi, ini bukanlah tujuan utama, karena tujuan yang sebenarnya

adalah menyampaikan nasihat sesudah itu. Seandainya ada yang mengatakan

bahwa maksud seseorang tampil memberikan nasihat di depan umum adalah

untuk mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan bershalawat semata,

tentunya kenyataan ini tidak dapat diterima, dan pikiran yang sehat tentu akan

menolaknya. Apabila hal ini sudah dipahami, ternyata uraian dalam khutbah
jumat sebenarnya sudah memadai dengan adanya nasihat yang disampaikan

oleh khatib. Inilah sebetulnya yang diperintahkan oleh syariat Islam. Tetapi,

jika khatib membuka ulasan khutbahnya dengan memuji Allah serta rasul-Nya,

kemudian diselingi dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan

tema khutbah, justru ini lebih bagus dan lebih sempurna."

Hukum Berdiri pada Dua Khutbah serta Duduk Singkat
di antara Keduanya

Dari Ibnu lJmar ra., dia berkata, Rasulullah saw. menyampaikan khutbah

pada hari fum'at dalam keadaan berdiri, kemudian duduk lalu berdiri lagi

sebagaimana yang dilakukan sekarang ini.' HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi,
Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.

Dari |abir bin Samurah ra., dia berkata, Rasulullah saw. selalu berkhutbah

al-lnshat Laha," ftrrr]jilid I, hal: 352-353. Pentahqiq az-Zawh'id berkata, "Sanadhadits
ini sahih, sedangkan perrwinya jugr adalah tsiqah)'
HR Bukhari, kitab "al-lumuhh," bab "al-Khuthbah Qa'iman," jllrid II, hal: r z. Muslim kitab
"al-lumuah," bab "Dzikr al-Khuthbatayn Qabla ash-shalah wa fihima min al-lalsah," l3l
jilid II, hal: 589. Ibnu Majah, kitab "lqhmah ash-Shalhh,"bab "Mh ldhfi al-Khuthbah Yawm
al-Jumuhh," [rro5] jilid I, hal: 35r. Tirmidzi dalam'Abwhb ash-Shalhh," bab "Mh lda fi
alJulLsBaynaal-Khuthbatayn," ISo6] jilidll,hal:38o. AI-Fathar-Rabbkni IrS8q] jilidVl,
hal: 89 dengan lafal yang berbeda. Nasiri, kitab "al-lumubh,"bab "Kam Yakhthubu?" b+ts)
iilid III, hal: roe.
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dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau duduk lalu berdiri untuk berkhutbah

lagi. Barangsiapa mengatakan bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, jelaslah

bahwa dia adalah pendusta. Demi Allah, aku telah menttnaikan shalatl bersama

Rasulullah saw. lebih dari dua ribu kali.' HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud.

Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Thawus, dia berkata, Rasuluilah saw.

berkhutbah dalam keadaan berdiri, demikian pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman.

Adapurr orang pertama yang menyampaikan khutbah di atas mimbar dalam

keadaan duduk adalah Muawiyah. Diriwayatkan dari Sya bi, bahwa Muawiyah

duduk ketika menyampaikan khutbah ketika perutnya membuncit kegemukan

lantaran kebanyakan lemak dan daging.r Sebagian ulama berpendapat, bahwa

hukum berdiri ketika berkhutbah dan duduk di antara kedua khutbah adalah

wajib, berdasarkan Sunnahf '/i7ah (perbuatarr) dari Rasulullah saw. dan amalan

para sahabat. Narnun perlu diingat, bahwa perbuatan Rasulullah sarv. tidak

sernuanya berarti wajib.

Aniuran Mengeraskan Suara, Mempersingkat Khutbah, dan
Memperhatikannya dengan Saksama

Dari Anrnar bin Yasir ra., dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda,

- r. t : " - d-- o t ' t t

' a*tjJr f:'r6\:.6),jjr 
';J:tU 

to+A; j, \L "*-* ,;': ,tr),;>'- J..-t .t1

" srrrrggulr,,ru p;,,,1n,,g,ryn ,r,'ro, tlnn s'irrgkntnyo t t,rtUnl, ses'corang ,rUogri

tanda pt'maltltnantlvtt dnltun mnsrtlnlt agntna. Makn, partlnngkanlnh slnlnt dnn

persirrgkatlalt klrutltnh."n HR Muslim dan Ahmad.

Khutbah yang singkat darn shalat yang panjang sebagai bentuk pemahaman

seseorang dalam masalah agama disebabkan seorang yang paharn dapat memilih

uraianyangpadat, singkat, dan rnemiliki konsepyangmatang. Dari Jabirbin Samurah

' Maksudnya adalah shalat fardhu lima waktu.
' HR Muslim ,k\tab "al-lumu'ah," bab "Dzikr ol-KhuthbatLtyn Qnbla ash-Shalilt wa fihima nin

ul-lalsah [ 35] jilid IL hal: s8s. Abu Daud, kilab 'hsft-Shdlrift." bab "al-Khuthbah Qa'iman."
Iro93] jilid I, hal: 6sZ. Nasai, kitab "al-lurnuhh," bab 'hs-Sukrr/ .fi ttl-Qailah bayna al-
Khuthbatayn," lr+tt) jilid lII, hal: rro. Al-Fath ar-Rabbdni Ir59o] jilid VI, hal: 89.

' Mushannaf lltnu Abu Syaihah f s r t S I jilid III, hal: r r7. Riwayat Sya'bi dari Muawiyah [5 164].a Al-Ma'imtoh artinr,a tanda.

' Maksudnya, periniah mernperpanjang masa pelaksanaan shalat berbanding khutbah, tapi
bukanrrva rnemperpanjang yrng dapat mengakibatkan kesusahan bagi jamaah shalat.6 HR Muslim,kitab "al-lurnuhh," bab "Takhfif ash-Shaldh wa al-Khuthbah," [ar] jilid II, hal:
59r. Abu Daud, Ir ror]. Tirmidzi daltm''Abwab ash-Slmlah," bab "Mri' Iah [i'Qashdi al-
Khuthbah," ISoz] jilid II, hal: -r8r. Nasai, kitab "al-Jumuhh,"bab "al-Qirh'ah.ii'al-Khuthl,th
ats-Tsoniyah wa atlz-Dzikri fihima," Irar8] jilid III, hal: rro. Ibnu Majah, kitab "IqAmah
ash-Shaldh," bab "NId lAh .fi ALKhuthbtth Yai+'m al-lumuLth," Ir ro6] jili<i I, hal: 3 5 r . 

-
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ra., dia berkata, shalatnya Rasulullah saw. adalah sedang (tidak lama) dan khutbah

beliau pun sedang.' HR Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu

Daud. DariAbdullahbinAbuAufa, diaberkata, Rasulullah saw. selalu memanjangkan

shalat dan mempersingkat khutbah.' HR Nasai dengan sanad sahlh.

Dari )abir ra., dia berkata, Apabila Rasulullah saw. menyampaikan khutbah,

kedua mata beliau memerah, suara beliau lantang, dan kemarahan beliau

rnernbara ibarat seorang panglima perang yang mengingatkan kedatangan

pasukan musuh yang hendak menyerang di waktu pagi atau waktu petang.3

HR Muslim dan Ibnu Majah.

Imam Nawawi berkata, "Khutbah disunnahkan menggunakan kata-kata

yang baku dan lancar, tersusun dan teratur rapi, mudah dipahami, tidak terlalu

tinggi, tidak bertele-tele, terarah dan tidak asal karena yang dernikian tidak akan

meninggalkan pengaruh clalam jiwa. Lebih dari itu, khatib dianjurkan memilih

kata-kata yang mudah dipaharni, singkat dan padati'

Ibnu Qalyin-r berkata, "Demikianlah khutbah Rasulullah saw.. Khutbah

beliau terfokus pada asas-asas keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan

perjumpaan dengan Allah di hari Kiamat, ulasan mengenai surga dan neraka,

ganjaran pahala yang disediakan AIIah bagi kekasih Allah dan orang-orang

yang taat, siksa yang disediakan Allah untuk musuh-musuh-Nya dan pelaku

maksiat. Dengan demikian, hati jamaah akan dipenuhi dengan iman, tauhid,

mengenali Allah dan saat-saat yang mencekam pada hari kiamat.

Berbeda dengan khutbah-khutbah orang yang hanya membahas masalah-

masalah yang berkaitan dengan urusan makhluk belaka, seperti meratapi kehidup-

an duniawi atau takut akan kematian. Cara seperti ini sama sekali tidak dapat

membangkitkan keimanan, tauhid kepada Allah, marifat, tidak mampu mem-

peringatkan betapa susahnya kehidupan yang akan dialami kelak di hari kiamat,

tidak pula menimbulkan rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Tidaklah meng-

herankan apabila kaum Muslimin keluar dari masjid tanpa memperoleh manfaat

sedikit pun, selain perasaan mendekati kematian, harta bendanya akan diperebutkan

ahli waris dan tubuhnya akan luluh dimakan tanah. Sungguh, sangat disayangkanl

Iman dan tauhid macam apakah yang akan diperoleh dari khutbah seperti ini?

Ilmu pengetahuan apakah yang akan dapat dipetik dari khutbahnya?

HR Nasai, kitnb 'hl lurnuah," bal: "Md Yustshabbu min Taqshir al'Khuthbah," Irara] jilid
III, hal: ro8 ro9.
HR Nasai, kitab "al'Jumu'ah,"bab "Ma Yustahabbu min Taqshir al-Khuthbah," Irara] jilid
III, hal: ro8-ro9.
HR Muslim, kitab "al-lumuizh," bab "TakhJif ash-Shaldh wa al-Khuthbah," [a3] jilid II, hal:

592. Ibnu Majah, "al-Muqaddimah,"bab "Iitinab al-Bida'wa al-Jadal," [a5] jilid I, hal: r7.
Nasai, kitab 'al-'idayn."bab "Kayf al-Khuthbah," lt'578ljilid III, hal: r88 r89.
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Apabila kita nremperhatikan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh

Rasulullah saw. clan para sahabat beliau, jelaslah bahwa isinya nrengandung

petunjuk, tauhid, sitat-sifat Allah Yang Nlaha Agung, asas-asas keimirnan, seman

nrenuju keridhaan Allah, mensyukuri nikmat yang akan membangkitkan rasa

cinta kepada-Nya, rrrengingat tragedi darr siksa yang rnernbuat hati nrerasa takut
jika mendurhakai-Nya dan mengajak orang banyak supav:r bersyukur kepada

Allah. Di samping itu, khatib n.renyuruh agar selalu mengingat kebesaran Allah,

keagungan sifat-sifat-Nya dan nan-la-nama-Nya, supaya n-rakhluk-Nya selalu

cinta kepada-Nya, seruan berbakti dan taat kepada-N,va. Dengan dernikian,

jamaah akan pulang dengan hati yang dipenuhi rasa cinta clan kasih kepada-

Nya, yang tentunya Allah pula akan mencintai dan mengasihi mereka..

Setelah u'aktu berlalu, ajaran kenabian mulai redup, syariat dan ajaran agama

hanya tinggal tulisarr dan hiasan belaka, tanpa diperhatikan maksud dan tujuan

yang sebenarnya. Bahkan, banyak di antara ajaran agama tersebut yang sudah

ditambah dan berupa hiasan belaka, hingga rnereka lebih mementingkannya

ketimbang tujuan yang semestiny'a, padahal seharusnya tidak dernikian. Mereka

lebih mengutamakan penghias khr,rtbah dengan kata-kata syair, sajak atau

karya sastra 1'ang inclah, tapi ia menjadi cacat disebabkan isi dar-r tujuan yang

sehirrusnva. Akhirnl,a, tidak sirtu pun yang memberi kesan positif dalam hati

kaum Muslimin, pikiran mereka tertutup hingga tidak dapat menerimanya."

Hukum Menghentikan Khutbah karena Adanya Perkara Penting

Buraidah ra., berkltir, ketika Rasulullah sarv. rrenyarnpaikan khutbah

kepada kami, tiba-tiba datanglah Hasan dirn Husein berpakaian gamis merah

dan berjalan tertatih-tatih dan terpeleset. Rasulullah saw. segera turun dari

mimbar, lalu rnenggendong kedua cucu beliau dan mendudukkan di depan

beliau. Beliau bersabda, "Maha Benar Allah dan benar pula rasul-l,lya. Se-

sungguhnya htrrta benda dtm anak-anak kalian adalah ujian. Tadi aku melihat

kedua anak ini berjalnn don terPeleset, hingga aku tidak tega melihatrtya demikian.

Aku menghentiksn khutbcrhku clan kemudian nrcngangkst ntereka berdua."'

HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai.

Abu Rifahh al-Adawi ra. berkata, aku menjumpai Rasulullah saw. yang saat

itu sedang berkhutbah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku adalah seorang

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shaldh," bab "ol-Imkrn Yaqtha' al-Khuthbah Ii al-Amri Yaduts,"

Ir ro9] jilid L hal: o6-1. Tirmidzikjtrl-t"al-Nlannqib,"bab"Hasanwa ol-HusinAlayhimassalam,"
[377a] lilid V. l'ral: 658. Nasai, kitab "al-Junruhh,"bab "Nuzul ol-lnthm'an al-Mimbar Qabla
Faraghihi nin al-Klruthbah u'a Qath'i K.alttmihi wa Ruju'ihi ilayhi Yawm al-Jumuhh," ltat3l
iilid lII, hal: ro8. Al-Fath or-Rsbbhni," Ir6o6l iilid VI, hal: roz.
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yang asing (bodoh, red) dalam urusan agama. Kedatanganku ke sini untuk
menanyakan tentang agama, karena aku belum tahu apakah agama itu? Beliau

menemuiku dan meninggalkan khutbahnya. Lalu disodorkan kursi terbuat dari
kayu tapi kaki-kakinya dari besi. Setelah duduk di atasnya, beliau mengajarkan

kepadaku sebagian dari apa yang telah diajarkan Allah swt. kepada beliau.

Kemudian beliar.r kembali ke tempat semula (mirnbar) dan melanjutkan
khutbah.' HR Muslim dan Nasai.

Ibnu Qalyim berkata, Rasulullah saw. menghentikan khutbah apabila ada

suatu kepentingan atau ketika ditanya oleh seorang sahabat untuk memberi
jawabiln. Terkadang beliau pergi untuk suatu keperluan, lalu kembali lagi

untuk melanjutkan khutbahnya, seperti yang terjadi ketika beliau turun untuk
mengangkat kedua cucu beliau, Hasan dan Husein. Keduanya kemudian
dinaikkan ke atas mimbar, lalu beliau melanjutkan khutbah. 'lerkadang beliau

memanggil seseorang walaupun ketika sedang berkhutbah dengan berkata,
"Kemarilah, duduk di sini, wahai si fulan." Atau, "shaletlah, wahai si fulan." Dan
kalimat-kalimat lain. Beliau memerintahkan sesuatu kepada kaum muslimin
sesuai dengan suasana dan kondisi yang sedang berlaku.

Larangan Berbicara Ketika Khutbah Berlangsung

Mayoritas ulama sepakat bahwa mendengarkan khutbah adalah wajib
dan dilarang berbicara tatkala khatib sedemg berkhutbah, sekalipun menyuruh

supaya melakukan amal kebaikan atau melarang berbuat kejahatan, baik yang

bersangkutan dapat nrendengar khutbah ataupun tidak.

Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

,\")t.;i J^i ,e;\t ')4" ,:^b3.iufi; ;;XAt i; ?* c
, {J't:: y ,jjl ,ii

" Barangsiapa yang berbicLtra pada hari lunt'at ketika imarn sedartgberkhutbah,

nnks dia ibsrat kele dai ymrg mcmltouttt kitoh, sedangkart orang yang mengingatkm

orang lairt dangnn bcrksttt keltadn, dinmlttlt, trmktr tidLtk saftrllunn lutn'atnrya."3

HR Muslim, kitab "al-lumuhhl'bab "Hadits at-Ta'limJi al-Khuthbah," 16o) jiJidll,hal 597 . Al-Fath
ar-Rabbdni," I16o5] jilid VI, l.ral: ror - ro z. As-Sutnn al-Ktbft oleh Baihaki, jilid III, hal z r 8.

Maksudnya, tidak sempurr.ra shalat fum'atnya. Ulama sepakat bahwa kewajiban mengerjakan
shalat zhuhur digugurkan apabila telah mengerjakan shalat Jumht, dan apabila shalat |umht
dijamak, maka ia dianggap sebagai shalat zhuhur.
Al-Fath ar-Rabbdni I16oo] jilid VI, hal: 98. Dalan.r az,Zaw6'id, jilid II, hal: r87 disebutkan
bahrva hadits ini diriwayatkan Ahmad, Bazzar, dan Thabrani dalam al-Kabir. Di dalam
sanadnyaterdapat Mujalid bin Sa'id yang dianggap sebagai perawi dhaif oleh ulama hadits,

tr
lo..a.,''
I .-o , <-Ul cv,/-y-/
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HR Ahmad, Ibnu Abu Syaibah, Bazzar dan Thabrani. Al-Hafizh dalam

Bulugh al-Maram menegaskan bahwa sanad hadits ini tidak ada cacatnya.

Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

to.,..' , u ,. ,.1 . to. . . o , .l '.. r:..'.;.. t t,r, e, ,.,f46',-b>- J-';:,W 4L; ,+,y-t\A,*b-> Y; r* a-i)fi L;Jl ';;-

,o"sK) 1jt-d!i t-^p; -tr ri ,',-7;t:i11 ,Ju,riiu ;1 .'o.ur Lc! l-t *
, 

o t, 
o" $ --'

i.rr,,;1 rraa j' i-lJr' JlirK ,4-t ctt-.i s"i- lr,rt--, u, h'r- p)

irt 3r u:', ,,6 t*t \-

"Orang yang menglndiri shalat lum'at nda tiga golorgoru Orrrg Vong

merrghadirinyn tlan berbicsrn, nnkn itulsh baginn dari lum'atttya. Ormrg yang

menghadirinya dnn herdoa kepada Allah, dialah orang Vang memolnn kepada Allah.

Jikn Allah berkelrcndak, Allah memberinyn dan jika Allah berkelrcndak, Dia tidak

merrgahulkannya. Orang yang nrcngltadirhrya tlengnn ditrrrt, nrcndengarknn, tidnk

melnngkahi tengkuk lelrcr seorang MtLslim pun dan tidak puln menggatlggu orang

lain, mska shalat lurn'atnya mertjndi penebus dosanyn IinggLt lum'atberikutnya dan

ditambalr tiga lnri lagi, karena Allnh telnh herfirmttn, " Bttrangsiapa melskuksn amsl

yangbaik makabaginya (pnhala) sepuluhkalilipat amalnya. " (Al-An'Am [06]:160)l
HR Ahmad dan Abu Daud. Abu Daud menyatakan sanadhadits ini baik.

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

"t "1',.'-i " "; t,'o t....o. ' rt '

'.o-.1,r;j .c.-.o.;i :ij-L |U1t] .a.3r ,'i gor; i r:l;

" Apnbila etrgkau mengnttkan keltafu teffianntu pada hari lunt'at ketiks inwnt

sedang berkhotbah, diqmlah, maka karnu telsh melakuknn perbuatan yang sia-sia."3

HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Daud.

meskipun Nasai rnenganggapnya sebagai peraw\ tsiqah dalam satu riwayat. Dalam al-'llal
al-Mutonahiyaft, jilid I, hal: 466 oleh Ibnu Jauzi, bahwa Ahmad bin Hanbal berkata, "Riwayat
Mujalid tidak dapat diterirna. Yahya berkata, "Haditsnya tidak boleh dijadikan sebagai
hujjahl' Al-Hafizh dalam Fath nl-Bdri berkata, "Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad
dan Bazzar dari Ibnu Abbas adalah hadits marfu'.Ia mempunyai bukti kuat di dalam
lami'Hanmadbin Salamah dari Ibnu Umar secaia rnawquf"Fatli at-Bhri, jtlid II, hal:4r4.
Mushannaf lbnu Abu Syaibah 15z7el jllid III, hal: rl6. Al-Albany mengklasifikasikannya
sebagai dhail dalam ad - Dlni.fah I r 7 6ol.

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shaldh," bab "al-Kalam wo al-Infim Yakhthub," Ir r r 3 ] jilid I, hal:
665-666. Musnad Ahmad, jilid II, hal: r8r-2r4.

' (J ri;) artinya sia-sia dan apa yang dilakukannya tidak mempunyai nilai sama sekali.
I HR Bukhari,kitab "al-Jumubh,"bab "al-Inshat Yawm al-Jumuhh wa al-Imdm Yakhthub," jllid

II, hal: r6. Muslim kitab "al-Jumuhh,"bab "fi al-lnshat \hwm al-Junuthh fi al-Khuthbah," lrrl
jilid II, hal: 583. Abu Daud, kitab "ash-Slnlah."bab "ul-Kalam wa al-lmarn Yakhthub," lt r tzl
jilid I, hal: 665. Nasai, kitab "al-lumual4" bab "al-Inshat li ttl-Khuthbah Yawm al-Juntuhh,"
Iraoz] jilid III, hal: r o3. Tirmidzi dalatn "Abu,db aslrShaldh," bab "lvlh Jh'a fi Kardliyah al-
Kalam wa al-Imdm \hkhthub," [5rz]jilid II, hal: 387. Ibnu Majah, kitab "Iqkmah ash-Shaldh,"
bab "Mit lhb fi al-Istima' li al-Khuthbah wa al-Ittshat Laha," ltrrcl jilid I, hal: 3 5 z.

L
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Abu Darda' berkata, Rasulullah saw. duduk di atas mimbar untuk
menyampaikan khutbah kepada kaur-r-r Muslimin dan membaca ayat. Ketika

itu, Ubay bin Kaab berirda di sarnpingku. Aku bertanya kepadanya, kapan ayat

ini diturunkan, wahai Ubay? Dia tidak rnenjawab pertanyaanku. Kemudian aku

bertanya sekali lagi dan dia tetap membisu hingga Rasulullah saw. turun dari

mimbar. Setelah itu, barulah Ubay berkata, tidak ada sesuatu pun yang kamu

peroleh dari ]urn'atmu tadi, selain sekadar apa yang kamu bicarakan tadi. Tatkala

Rasulullah saw. selesai dan hendak pulang ke rurnah, aku pun mendatangi

beliau dan menanyakan tentang pernyataan Ubay. Mendengar hal itu, beliau

bersabda, "lJbay benar. lika komu mendengar imam sedang berkhutboh, moka

diamlah hingga dia selesai (dari khutbah)."' HR Ahmad dan Thabrani.

Syaf i dan Ahrnad membedakan antara orang yang mendengar khutbah

dengan orang yang tidak mendengarnya. fika dapat mendengamya, rnaka dilarang

berbicara. Sebaliknya, jika tidak dapat mendengarnya, tidaklah dilarang berbicara,

walaupun berdiam diri tetap disunnahkan. Dalam hal ini, Tinnidzi meriwayatkan

pendapat Ahmad dan Ishaq bahwa dibolehkan menjawab salarn atau menjawab

tahmid dari seseorang yang bersin, walaupun imam sedang berkhutbah.

Imam Syaf i berkata, "lika seseorang bersin kernudian bertahmid, menurut

pendapatku, sebaiknya tidak perlu dijawab, sebab hukum menjawabnya hanya

sunnah. Tetapi, sekiranya ada seseorang memberi salam (pada saat imam sedang

khutbah), menurut pendapatku, sebaiknya tetap dijawab, karena meskipun

hukum memberi salam adalah sunnah narnun hukum rnenjawabnya adalah

wajib." Diperbolehkan berbicara ketika di luar waktu khutbah. Dari Tsa'labah

bin Abu Malik, dia berkata, mereka (kaum Muslimin) berbicara pada hari

Jum'at, padahal Umar sudah duduk di atas mimbar. Namun, apabila muazin

telah selesai mengumandangkan adzan dan Umar berdiri, maka tidak seorang

pun yang berbicara hingga selesai khutbah kedua. Apabila Umar turun dari

mimbar dan iqarnat telah dikumandangkan, mereka kembali berbicara.

HR Syaf i dalam Musnadnya.

Ahmad meriwayatkan dengan sanadyangsahih, bahwasanya Utsman bin

Affan ketika duduk di atas mimbar dan iqamat sedang dikumandangkan, dia

suka bertanya kepada kaum Muslimin mengenai kabar mereka dan tentang

harga-harga barang rnereka.

' Al-Fath ar-Rabbhni Ir6oz] jilid VI, hal: roo. Dalam az-Zawd'id,)ilid II, hal: r88 disebutkan
bahwa hadits ini dirirvayatkin oleh Ahmad dan Thabrani dalam ril-Kabir, danperarvi Ahmad
merupakan p er au,i t siqah.
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Hukum Ketika Hanya Sempat Mendapati Satu Raka'at

Sebagian ulama berpendapat, bahwa seseorang yang sempat shalat Jum'at

satu rakaat bersama irnarl, dia dianggap telah r-nenunaikan shalat furnat setelali

menyempurnakan satu rakaat lagi. Ibnu Umar berkata, Rasuh,rllah saw. bersabda,

't ": , rib/.; r-: $ j .3;i kl: --r-:ib .;.,3' ;)t." j,, ;g , !,'ti :-
"Barangsiapa metrcmui slnlat ltun'nt sstu rskant, lrctulnkntln dia rtrcrnnthalt sntu

rakaat lagi. Dengan denikian, nnktt serrtpurrtnlah shulatnya. "1 HR Nasai, Ibnu Majah
dan Daraquthni. Al-Hafizh mengatakan dalam Buhgh al-Maram bahwa sanad

hadits ini sahih, sementara Abu Hatim menlatakan bahrva hadits ini mnrsal.

Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
et .: '--(K Wrii :-e ,A,t ) ix;r J- -C jii :*

"Borangsinpn sempnt nrcngerjaknn sattt raksat sltalnt (lunt'nt), bersrti din teltlt

tnenunoikatr shnlnt secara keseluruhnrnyn.'2 HR Bukhari, Muslim, Ahmad,
Tirmidzi, Nasai,Ibnu Maiah, dan Abu Daud.

Adapun orang yang sempat mengerjakan kurang dari satu rakaat, menurut

pendapat sejumlah ulama, orang tersebut tidak dianggap telah menunaikan shalat

|umat. Karenanya, dia wajib menunaikan sl-ralat Zhuhur sebarryak empat rakaat

dengan niat shalat Jumht. Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang sempat mendapati

satu rakaat, hendaknya dia meneruskan satu rakaat lagi, tetapi orang yang tidak

mendapati kedua rakaatnya, hendaknya dia menyempurnakan shalat sebanyak

empat rakaat (melaksanakan shalat Zhuhur).r HR Thabrani dengan sanad hasan.

Ibnu Umarberkata, jikakalian mendapati satu rakaat shalat fumat, maka teruskanlah

satu rakaat lagi, tetapi bila kalian sempat mendapati jarnaah shalat sudah duduk

tasyahud, maka kerjakanlah shalat sebanyak empat rakaat.a HR Baihaki.

Pendapat ini merupakan mazhab Syaf i, Maliki, Hambali, dan Muhammad

bin Hasan. Abu Yusuf dan Abu Hanifah berpendapat bahwa barangsiapa sempat

' Hadits ini sahih. Lihat lrwh' al-Ghalil l5a3).
' HR Bukhari, kitab "Manzri qit ash Shalhh," bab "lV[an Atlraka tnin ash-Shalhh Rakhh," jllidI,

hal: r 5 r. Muslirn kitab "al-'NlasAjid," bab "Man Adrako min nsh Stnli)h Jrtqad Adraki Tilka
ash-Shalah." lr6rljilid I, hal: jzj. Muslim dalam hadits Abdullah [ierbunii dernikirrn.
"Faqad Adrak ash-shalih (telah mendaptttkan shalat)," jilid I, hal: 424. Abu'Daud, kitab
"ash-Shalih," bab "Man Adraka min al-lumuhh Rakah," Ir r z r ] jilid I, hal: 669. Tirmidzi
dalan'Abu,hb ash-Shalih," bab "Mi lih fi man Adrakt min tl Jumuhh Rtkhh," [5za] jilid
II, hal: 4oz. Nasai, kitirb "al-Jumuith," birb ',/tlan Adraka Rakhh min Shalkh al-Junuhh,"
jilid III, hal: r r z.Ibnu Majah, kitab "IqAmah ash-Shaldh," bab "Mh l6h fi man Adraka min
al lunuhh ktkhh," Irr:z] jilicl I, hal: 356.r HR Thabrani dalam ttl-Kibir. Haitsami dalam Majnra' az-Zaw|'id,jilid II, hal: r9z. Al-
Albany mengklasilikasikannl'a sebagai sahih dalam lrv,,k' al'Ghalil 16zrl.o Hadits ir.ri sahil.r. Lihat Tamin al-X|innalr ft4o).
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mendapati imam sedang membaca tasyahud, maka orang tersebut berarti masih

sempat shalat Jum'at. Karenanya, dia cukup melaksanakan shalat dua rakaat

saja setelah imam memberi salam. Dengan demikian, shalat Jum'atnya tetap

dikatakan sempurna.

Cara Shalat Saat Berdesak-desakan

Ahmad dan Baihaki meriwayatkan dari Salyar, dia berkata, aku pernah

mendengar Umar ketika sedang berkhutbah, dia berkata, Rasulullah saw.

mendirikan masjid ini dan kami semua bersama beliau, baik dari golongan

Muhajirin maupun Anshar. Ketika shalat dalam keadaan berdesak-desakan,

hendaknya seseorang sujud di atas punggung rekannya. Ketika dia melihat

sejumlah orang menunaikan shalat di jalan, dia berkata, kerjakanlah shalat di

dalam masjid.'

Hukum Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat lum'at
Disunnahkan melaksanakan shalat sunnah sebanyak empat atau dua raka-

at setelah shalat ]um'at. Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw

bersabda,

\;)i _t4,a-3t 'J.. 
q; i(- 36;,

"Barangsiapa di antsrakalionhendctkshoior rurrohretelahshalat lum'at,muko
kerjakanlah shalat empat rnknat."2 HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi.

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. menunaikan shalat sunnah dua rakaat

setelah ]um'at di rumah beliau.3 HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai,

Ibnu Majah, dan Abu Daud.

' HR Ahmad dalam al-Musnad, jilid I, hal: 32. Baihaki, jilid III, hai: r8z'r83. Abdurrazzaq
ls+6s-s+6g). Al-Albany mengklasifikasikannya sebagai hadits sahih.

' HR Muslim,kitab "al-Jumuhh,"bab "ash-Shaldh bada al-lumuhft." [e z] jilid II, hal: 6oo. Abu
Daud,kitab "ash-Shalhh,"bab"ash-Shaldhbadaal-Jumuah,"lr4rljilidl,hal:673.Tirmidzi
dalam 'Abwhb ash-Shalhh," bab "Md lda fi ash-Shalhh qabla al-Jumuah wa badaha," l5z3l
jilid lI, hal: 399-4oo.Nasai, kitab "al-Jumu'ah," bab "Ariad ash-Shalhh bada al-lumubh fi
al-Masjid," Iraz6] jilid III, hal: rr3. Ibnu Majah, kitab "IqAmah ash-Shaldh,"bab "Mh Jdh

fi ash-Shaldh bada al-Jumuhh," lr4z) jilid I, hal: 358.I HR Bukhari,kttab "al-lumuhh,"bab "ash-Shaldh bada al-lumuah wa badaha," jilid II, hal:
r6 dengan menggunakan lafal berikut, "Beliau (Rasulullah saw.) tidak mengerjakan shalat
setelah-shalat Jumat hingga beliau pulang terlebih dahulu ke rumah. Setibanya di rumah,
barulah beliau menger jakan shalat dua rakaat." Muslim kitab "al-lumuhh," bab "ash-Shalah

balda al-lumuhh," l7-ol iilid II, hal: 6oo. Abu Daud, kitab "ash-Shalhh,"bab'hsh-Shalhhbada
al-lumuhh," Irrzz] jilid I,hal:674. Tirmidzi dalam'Abwhb ash-Shaldh,"bab "MA ft'afi
ash-Shalhh qabla al-lumuah wa badaha," [5zz] jilid II, hal: 399. Nasai, kitab "al-lumuah,"
bab "Shaldh al-Imdm balda al-lumuhh," Ir+zs] jilid III, hal: r r3. Ibnu Majah, kitab "Iqdmah
ash-Shaldh," bab "Mh lhh fi ash-Shalhh bada al-lumuhh," Ir r3o] jilid I, hal: 3 58.
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Ibnu Qayyim berkata,'Apabila selesai shalat ]um'at, Rasulullah saw. masuk

ke rumah beliau dan menunaikan shalat dua rakaat, di sarnping memerintahkan

kepada siapa pun yang ingin mengerjakannya supaya shalat sesudah |um'at
sebanyak empat rakaat. Guru kami, Ibnu Taimilyah, berkata, "Jika shalat sunnah

dikerjakan di masjid, hendaknya dilakukan sebanyak empat rakaat, dan jika di

rumah, cukup dua rakaat." Menurutku, demikianlah perintah yang terkandung
di dalam hadits-hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya jika dia menunaikan

shalat (setelah fumat) di masjid, dia mengerjakannya empat rakaat, dan apabila

melaksanakannya di rumah dia mengerjakannya dua rakaat.' Dalam Shahih

Bukhari dan Shahih Muslim disebutkan satu riwayat dari Ibnu Umar, bahwa

Rasulullah saw. shalat sunnah sesudah fum'at dua rakaat di rumah beliau.

Apabila seseorang shalat sunnah setelah furn'at empat rakaat, sebagian

ulama berpendapat, harus dikerjakan secara bersambung, sedangkan sebagian

yang lain berpendapat hendaklah dikerjakan dua rakaat dan dipisahkan dengan

salam. Yang lebih utama adalah, hendaknya shalat sunnah setelah Jumat tersebut

dikerjakan di rumah. Jika dikerjakan di dalam masjid, hendaknya orang yang

kan rneiakukannya berpindah dan mencari tempat lain selain tempat yang telah

dipergunakan untuk menunaikan shalat fardhu fum'at.

Adapun shalat sunnah sebelum fum'at, Syaikhul islam Ibnu Taimilyah
berkata, Rasulullah saw. tidak pernah melakukan shalat apa pun setelah adzan

lum'at, dan tidak seorang pun yang meriwayatkan masalah ini. Sebab, adzan

pada masa Rasulullah saw. tidak dikumandangkan rnelainkan saat beliau sudah

duduk di atas mimbar. fika sudah duduk di atas mimbar, Bilal menyerukan

adzan lalu Rasulullah saw. berkhutbah sebanyak dua kali. Kemudian Bilal

mengumandangkan iqamat dan selanjutnya Rasulullah saw. shalat bersamapara

sahabat. Jadi, tidak mungkin Rasulullah saw. dan kaum Muslimin shalat setelah

adzan itu. Begitu pula tidak seorang pun yang meriwayatkan bahwa beliau

shalat di rumah beliau terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid. Bahkan

beliau tidak pernah membatasi jumlah rakaat shalat sebelum |umht. Sabda

Rasulullah saw. hanyalah berisikan anjuran supaya seseorang shalat apabila

datang ke masjid, dan shalat tersebut dilakukan tanpa ada batasan tertentu.

Misalnya, beliau bersabda,

/t
1., ,//.o,. .// o,€--) rltg (,\ J./

' HR Abu Daud, kitab 'hsh-Shaliih," bab "ash-Shalih bada al-lumubft," f r r:ol iilid I, hal: 6z:.

Shalat-37



"Barangsinpa yang tltttang ke mnsiid lebih arpttl dengon berjalnn kaki, bukan

dengnn menaiki kendarusn, kernLtdint tliq menunaiksn slnLat yang nrcnurut

kemnmpuanrnla." lnilah hadits yang diriwayatkan dari para sahabat, yakni

apabila mereka datang ke masjid pada hari fum'at, mereka shalat sejak ketika

masuk masjid menurut kemampuan mereka; ada yang mengerjakan sepuluh

rakaat, ada yang dua belas rakaat, ada yang delapan rakaat, namun ada pula yang

kurang dari itu. Oleh karena itu, sebagian besar ulama sepakat bahwa sebelum

shalat Jum'at tidak ada shalat sunnah yang ditentukan waktu ataupun bilangan

rakaatnya. Sebab, hal itu hanya boleh dilakukan berdasarkan ketetapan dari

sabda atau perbuatan Rasulullah saw., sedangkan ketetapan mengenai waktu

dan bilangan rakaat itu, baik dari segi perkataan atau perbuatan, sama sekali

tidak pernah diterimal'

Hukum Shalat lum'at yang Bertepatan dengan Hari Raya

Apabila hari raya bertepatan dengan hari fumat' maka kewajiban

melaksanakan shalat fumat gugur bagi orang yang telah menunaikan shalat

hari raya. Hal ini berdasarkan pada hadits dariZaid bin Arqam, dia berkata,

setelah Rasulullah saw. shalat hari raya, beliau memberi keringanan dalam shalat

fum'at dengan bersabda,

"Sinpn qang ingin ntorwnikttn slwlnt lwilat, makakerjakanlah."l HR Bukhari,

Muslim, Abu Dau4 Tirmidzi, dan Nasai. Hadits ini sahih menurut Ibnu

Khuzairnah dan Hakirn.

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersab da,"Padqharimu

sekarangini (lumht), telah terkumpul duahari raya (Jumat danhari raya). Oleh

karena itu, barangsiapa yang shalat hari raya, dibolehkan untuk tidak menunaikan

shalat lumht. Tetapi kami tetap menunaikan shnlat lumlat."'HR Abu Daud.

HRAb" D"rd-kitab "ash-shalah,"bab "ldzaWafortoYawm al-lumuihYo*^'Idl'lrozol jilid
r h,l. K/6 Nqcai Lir'h "nl'i,ltutt "h,rh'hr-Rrlfrhihahfiat-Takhalluf 'anal-lumuahlimani, hnl, c+0. Nasai, kitab "al 'i,1,tyrt." brb 'hr-Rukft;hahfi at-Takhallul'an al-lu.muhh li man
4vnhi,lnal-'ld" lr<orliilitl Ill.h.rl,rqa. lbnuMaiah,kitab"ldomahash-Shalah,"ball"Ma
l, hal:6+6. Nasai, kitab "al 'i,1,tyrt." birb'hr-Rukftshahfi at-Takhalluf 'an al-lu.muah li man
iyahida'at '1r1." I ' 

ss r I jilid Ill, h,rl, r s+. lbnu Majah, kilab "lt1ama.h. ash Shalah;" b.P,,"!visvahicla al-'Ld, lr591l lrlld llI, nal: 194. lDnu Nraran' Ktrao lqaman asn-rnuLut

lai fi ma litamah a't 'ilan li Yawm." I r t rol iilid I' hal: 4r s. Darimi kitab 'hsft-Skaldh,"bab
-L\;a \iktkah'ldan fi Ysim," I r 6zol iilid l,'hal: j r 6--t r 7. Shahih lbnu Khuzaimah denganhL;a litutmah'ldan fi Yawm," lr6zo] iilid l,'hal: jr6-.rr7. shahih lbnu Khuzaimah dengan

rfal.'lBaranssiaoa ians hendak shalit lurnhL maka keriakanlah." Ir+6+] tilid II, hal: 359.lafal,'lBarangsiapa yanghendak shalit lurnhL maka kerjakanlah." Ira.6a] jilid II, hal: 359.
' HR Abu oaiia, kltiU 'ish-Shalnh," bab "Idzh Wufnqo Yawm al-lumu'ah Yawm -'Ld,"-bott.l

iilid I. hal: 6+2. Ibnu Maiah, kitab "lqamah ash-Shal,th." bab "Ma lah fi ma ldza Ijtamaa
'at'ldanfi Yawmlr3rrljilid L hal:4ie.. Pentahqiq az.Za,wa'id-bert<1t1"_Sgil.a,hadits ini
,nhih,seinngkunp.iu*iriyurst4a/rl'tiushiri dalam tt'tishbahaz-Zujajah I+6rljilidl.hal:429
herkara "snind hadirs inisahih. sedanskan oerawinva lsiaah.Hadiis ini diiriwayatkan Abuberkata, "saiadhiditsini sahih sedangkan perawinya-fsiqaft. Hadits ini diiriwayatkan.Abu
Daud, dalam Sunan-nyadari Muharnfrad bin Mushiffa dingan sanad serupa..Dia berkata,
"rJ.litc i-i /tari Ah,' Firrrqitqh hrrlonnva dari Ihnrr Ahbas din inilah vans lebih kuatl'"Hadits ini dari Abu Fiurairah, bukannya dari Ibnu Abbas din inilah yang iebih kuatl'
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Iman.r tetap clianjr.rrkan shalat furn'at ag:rr dapat cliikuti oleh orang yang

menghadirinva atau oleh orang-orans yang pagi harinya tidak sen-rpat mengikuti

shalat hari rava. Sebagai landasannya adalah sabda Rasulullah salv., "Tetapi kanti

tetsp manuntriksn shslat lumht." Menurut rnazhab Harnbali, seseorang yang

tidak menunaikan shalat Jurnat karena sudah nrenunaikan shillat hari rava masih

tetap berkewajiban shalat Zhuhur. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak
adanya kewajiban melaksanakan shalat Zhuhur sama sekali. Dalilnya hadits

yang dirirvayatkall oleh Abr-r Daud dari Ibnu Zubirir, ia berkata; dua hari raya

pernah terhinrpun dalirnr satu hari. Rasulullah saw. menggabungkan keduanya

dengan shalat dua rakaat cli pagi harinya dan beliau tidak shalat lagi hingga

tiba waktu shalat ashar.'

n^d Shalat Hari Raya br.,

Shalat dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) disyariatkan pada tahun
pertama Hijriah. Hukr.rmnya adalal-r sunnah muakkad, di mana beliau selalu

mengerjakanrtya ciarn rnenyuruh kaum laki-laki ataupnn perernpuiln supaya

rnengerjakannya. Ada beberapa keterangzrn berkaitan dengirn shalat hari raya

dan saya akan rnengemukakannya dengan ringkas:

Disunnahkan Mandi, Memakai Wewangian, dan Memakai
Pakaian yang Terbaik

Dari ldfar bin Muhanrmad dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya

Rasulullah sarv. mernakai serban buatan Yaman2 y'ar-rg indah pada setiap hari

raya."'HR Syaf i dan Bagharvi. Dari Hasan ash-Shibti, ia berkata; Rasulullah saw.

menl.uruh karni agar pada dua hari raya memakai pakaian yang terbaik, memakai

minyak wangi yang paling harum, dan berkurban dengan hewan yang paling baik.a

HR Hakirn. Di dalam sanad-nya terdapat Ishaq bin Barzakh yang dianggap dhaif
oleh Azdi, senlentara Ibnu Hibban menganggapnya bisa dipercaya.

' HR Abu Daud, kitab "ttsh-Shaltih," bab "ldzit \4ta.faqa Yawm al-Junruah Yawnt'ld," lto7zl
jilid I, hal: z8o.

' Burd Hlbraft adalah sejenis selc-ntlang y.rng berasal clari Yarnan.) Bada'i al-Minon Ji Tartih Musnad asy-Sy,tJi'i [+tts] jilid I, hal: r69.
' Mttstsdrak al-Hdkirn, jilid I\: hal: z3o-r3r. Hakinr berkatir. "Sekiranya bukan karena

ketidaktahuan lshaq bin Barzri, tentuny a irku nrenyatakarr ha.lits ini sahihl'Pernyataannya
ini turut didukung oleh Dzahabi.
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Ibnu Qayyim berkata, "Rasulullah saw. biasa memakai pakaian yang terbaik

pada dua hari raya, dan beliau mempunyai sepasang pakaian yang khusus

digunakan untuk shalat dua hari raya dan shalat Jum'ati'

Anjuran Makan sebelum Shalat ldul Fitri dan Tidak Makan

sebelum Pada ldul Adha

Disunnahkan memakan beberapa biji kurma dengan jumlah ganjil sebelum

berangkat untuk menunaikan shalat Idul Fitri, sebaliknya ketika hari raya Idul

Adha disunnahkan makan setelah selesai shalat dan pulang ke rumah. Setelah

itu, barulah memakan daging kurban jika berkurban.

Anas berkata, pada hari raya Idul Fitri, sebelum Rasulullah saw. berangkat

ke tempat shalat, beliau makan beberapa buah kurma dengan jumlah ganjil.'

HR Ahmad dan Bukhari.

Buraidah berkata, Rasulullah saw. makan terlebih dulu sebelum berangkat

(menuju tempat shalat) ketika hari raya Idul Fitri dan untuk hari raya Idul Adha,

beliau setelah selesai shalat dan pulang ke rumah.' HR Tirmidzi, Ibnu Majah

dan Ahmad. Ahmad menambahkan, kemudian beliau makan daging dari hasil

sembelihan kurban beliau.

Dalam al-Muwaththa' disebutkan dari Sa'id bin Musa11'ab' bahwa

kaum Muslimin diperintahkan makan terlebih dahulu sebelum pergi untuk

menunaikan shalat Idul Fitri.

Ibnu Qudamah berkata, dalam masalah sunnahnya mendahulukan makan

pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi ke tempat shalat, tidak kami ketahui

adanya perselisihan pendapat.

Pergi ke Tempat Shalat

Shalat hari raya boleh dilakukan di dalam masjid, tapi melakukannya di

lapangan luar masjid adalah lebih utamar selama tidak ada halangan, seperti

hujan ataupun yang lain. Sebab, Rasulullah saw biasa melakukan shalat dua

HR Bukhari, kitab "al:iciayn,"bab "al-Akl Yawm al- fthri qabla al-Khur|j"' jllld II, hal: zr.
Al-Fath ar-Rabbdni I r 6:r ] iilid Vl, hal: r zs.
Al-Fath ar-Rabbdni iroJ+i jitia VI. hal: r ze. Tirmidzi dalam'Abwdb ash-Shalhh,"bab'.'Md
Iahfial-AkliYawmat-Fathri qablaal-Khurni,"ls+zliilidll,hal:4z6.Mustadrakal-Hakim,
iiti,i t, t'ut' zq+. Hakim berkata, "sanad hadits ini sihih' meskipun Bukhari, dan Muslim
tidak meriwavatkannva. " Dzahabi berkata, "Hadits ini sahih dan tidak ada sesuatu pun
yang melemahkannyJ." Syarh as-sunnah oleh Baghawi I r r oa] jilid IV hal: 3os'
3halat tdul Firi di tinah'lapang, selain di Mekali, adalah lebih afdhal. Sebab, shalat hari
raya di dalam Masjid al-Haram adalah lebih afdhal:
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f-
hari raya di tempat yang lapang' dan tidak pernah melakukannya di dalam

masjid, kecuali hanya sekali dan ketika itu sedang hujan. Abu Hurairah ra.

berkata, suatu ketika, hujan turun bertepatan dengan hari raya. Rasulullah pun
melaksanakan menunaikan shalat bersama kaum Muslimin di dalam masjid..
HR Abu Daud, Ibnu Majah dan Hakim. Di dalam sanad-nya ada seorang yang

tidak dikerial. Dalam et-Talkhish, al-Hafizh mengatakan bahwa sanad-nya dhaif.

Dzahabi menyatakan bahwa hadits ini munkar.

Anjuran Mengajak Wanita dan Anak-anak Shalat Hari Raya

Wanita dan anak-anak diperbolehkan keluar menuju tempat shalat pada

dua hari raya, termasuk gadis, janda, rernaja, serta orang tua, bahkan perempuan

yang sedang haid. Hal ini berdasarkan pada hadits Ummu Athiryah, kami
diperintahkan untuk menyuruh keluar gadis-gadis3 dan perempuan yang sedang

haid pada kedua hari raya, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan dan doa

kaum Muslimin. Tetapi, perempuan yang sedang haid disarankan supaya

menjauhi tempat shalat.a HR Bukhari dan Muslim.

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. keluar bersama istri-istri
dan anak-anak perempuan beliau pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.'
HR Ibnu Majah dan Baihaki.

Ibnu Abbas, berkata, aku keluar bersama Rasulullah saw. untuk menghadiri
shalat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian beliau shalat dan

menyampaikan khutbah. Setelah itu, beliau mendatangi tempat kaum wanita,

lalu beliau mernberi pengajaran dan nasihat kepada mereka serta menyuruh
mereka agar bersedekah.6 HR Bukhari.

Al-Mushalla adalah satu tempat yang terletak di pintu kota Madinah sebelah timur.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shalith," bab "Yushalli bi an-Nas al.'Ld fi al-Masiid Idzd Kana
Yy.m.Mgthqr,' I r r 6ol jilid I, ha]: 686. Ibnu Majah, kitab "Iqamah ash.shalsh,''bab'MA IAhfi
Shaldh al-'Idfi al-Masjid," lt3r 3ljilid I, hal: qr6. Mustadrak al-Hdkim, jilid I, hal: 295. Hakim
berkata, "Sonad hadits ini sahih meskipun Bukhari, dan Muslim tidak meriwayatkannya."
Pernyataan ini turut didukung oleh Dzahabi.
Al-Awatiq adalah anak merpati.
HR Bukhari, kitab'ash-Shalahl'bab "Wujib ash-ShalnhJi ats-Tsiabi jllidl,hal:99. Muslimkitab
"al-'idayn)'bab "Dzikr Ibahah an-Nisd'ff al-'idayn ila ai-Mushaila," lro)jilid II, 6al: 6o5-6o6.
HR Ibnu Yujlh, ,kitab "IqAmah ash-Shalhh,"bab "Md lii'a fi Khurnj an-Nisa'fi al-'idayn,"
Ir 3o9] jilid I, hal: 4r 5. As-Sunan al-Kubri oleh Baihaki, jilia III. hal: 3o7. Hadtts ini dhaif.
Lihat Tamim al-Minnah ft461.
HR Bukhari, krtab "al-'idayn," bab "al-Alctm al-Ladzi bi al-Mushalla," jilid II, haI: 26.
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Anjuran Berjalan pada Jalan yang Berbeda
antara Berangkat dan Pulang

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa pada saat akan melaksanakan
shalat raya, hendaknya menernpuh jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang,
baik sebagai imam rnaupun makmum. Dari fabir ra., dia berkata, pada waktu
hari raya, Rasulullah saw. menempuh jalan yang berlainan (ketika berangkat
dengan ketika pulang).' HR Bukhari.

Abu Hurairah ra. berkata, apabila Rasulullah saw. pergi untuk shalat hari
raya, ketika pulang, beliau rnelewati jalan yang berlainan, yang beliau lewati
ketika berangkat.'HR Ahmad, Muslim dan Tirmidzi.

Diperbolehkan melewati jalan yang sama ketika berangkat dan pulang. Hal
ini berdasarkan pada hadits Abu Daud, Hakim, dan Bukhari dalam at-'Ihrikh,
dari Bakar bin Mubasysyir, dia berkata, pada waktu paginya, aku berangkat ke

tempat shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama para sahabat Rasulullah
saw. dan kami rnenempuh jalan di lembah Bathhan.r Setibanya di tempat shalat,

kami pun menunaikan shalat dengan Rasulullah saw lalu kembali pulang ke

rumah karni dengan melewati jalan di lembah Bathhan tadi.l Menurut Ibnu
Sakan, saned hadits inibaik.

Waktu Pelaksanaan Shalat Hari Raya

Waktunya bermula sejak terbit matahari setinggi kira-kira tiga meter
dan berakhir apabila matahari telah tergelincir. Sebagai landasannya adalah
hadits yang diriwayatkan Hasan bin Ahmad al-Banna dari fundub, dia berkata,
Rasulullah saw. menunaikan shalat Idul Fitri bersama kami di saat ketinggian
matahari kira-kira dua tombak, dan shalat Idul Adha di saat ketinggiannya
kira-ki ra satu tombak.'

' HR Bukhari,kilab "al-'idayn," bab "Man Khalafa ath-Thariq Idzd Rajaa Yawnt al '1d," jilrd
II, hal: 29.

' HR lbnu Majah, ,kitab "lqAmah ash-Shaldh," bab 'Mri lah li al-Khurui yawm al-'Id min
Thariq wa ar..Ruju' min Ch;ryrihi." I r jo r I jilid l, hal: 4r z. Mustadrak al-Hakim.jilid I. hal:
296. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari, dan Muslim,.meskipun
keduanya tidak meriwayatkannya." Musnctd Ahmad, jilid II, hal: 338. Baihaki, jilid III,hal:
3o8. Fath al Bhri,jilid II, hal: 472. Taghliq at-Ta'lirl.jilid II, hal: -r8r-384. Tirmidzi datam
'Abwhb ash-Shalhh," bab 'Ma ldh fi ihurni an Raiu'lullah saw. il'a Tiaritl ,u Ruju'ihi min
Thariq Akhar." Is+ r ] jilid Il. hal: 424.t Bathhdn adalah nan.ra sebuah lembah di Madinah.

a HR Abu Daud, kitab "ash-Shalhh," bab "Idzh lam Yakhrui al Imdm Ii al-'Id min yawmihi
Yakhruj min al-Ghad," Irr58] jilid I, hal:685. Mustairak al-Hikim, iilid I, hal: 296-297.
Al-Albany n.rengklasifikasikannya sebagai hadits dhaif da\am Tamhni al,Minnah ft461.

' Talkhish ul-Habir, iilid II. hal:8t. Penqaranq Talkhish al-Habir tidak memberi komentar
terkait hadits in\. Nayl al-Awtnai.iilid Iit. halir3 j. Pengarang Nttyl ul-Awtltir rnenisbahkan
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Syaukani memberi komentar terkait hadits ini, "Hadits ini merupakan

hadits yang paling baik dalam menjelaskan ketentuan waktu shalat hari raya.

Hadits ini menegaskan bahwa disunnahkan menyegerakan shalat Idul Adha

dan melambatkan shalat Idul Fitril' Ibnu Qudamah berkata, "Disunnahkan

menyegerakan shalat Idul Adha untuk memberi kesempatan yang memadai

untuk berkurban. Sebaliknya, disunnahkan mengundurkan shalat Idul Fitri

agar terbuka pula peluang yang luas untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dalam

hal ini, aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapati'

Adzan dan lqamat pada Shalat Dua Hari Raya

Ibnu Qa1ryim berkata, ketika Rasulullah saw. sampai di lapangan terbuka

untuk shalat hari raya, beliau memulai shalat tanpa adzan dan iqamat, dan

tidak pula mengucapkan, ash-ShalAtul jAmihh. fadi, menurut Sunnah, tidak

perlu melakukan suatu apa pun dari hal-hal di atas.

Ibnu Abbas dan Jabir mengatakan, pada hari raya Idul Fitri dan Idul

Adha, tidak perlu dikumandangkan adzan.' HR Bukhari dan Muslim. Muslim

meriwayatkan dari Athai dia berkata, aku diberitahu oleh fabir, bahwa pada

shalat Idul Fitri tidak dikumandangkan adzan, baik sebelum maupun sesudah

imam keluar dan tidak pula iqamat ataupun seruan-seruan yang lain. Pada hari

itu, tidak ada seruan apapun tidak pula iqamat.'

Dari Sa'ad ibnu Abu Waqqash, bahwa Rasulullah saw. menunaikan shalat

hari raya tanpa adzan dan iqamat. Pada waktu berkhutbah, beliau berdiri dan

memisahkan antara kedua khutbah dengan duduk sebentar.r HRBazzar.

Bertakbir pada Shalat Dua Hari Raya

Rakaat shalat hari raya adalah dua rakaat. Pada rakaat pertama, setelah

takbiratul ihram dan sebelum membaca Al-Fitihah, disunnahkan membaca

takbir sebanyak tujuh kali dan pada rakaat kedua disunnahkan membaca takbir

hadits kepada p engarangat-Talkhish. A1-Albany mengklasifikasikannya sebagai dhaif. Lihat
al-lrwd' j1lrid III, hal: ror.
HRBukhari,kitab"shalhhdl-'idayn,"bab"al-Masy yiwaar-Rukabilaal-'HbiGhayrAdzan
wa lqamah." iilid ll, hal: zz dan i3. Muslim kiftb"'shalah al-'idayn," Is]jilid ll,-hal:6o4.
Tambahan lafal pada riwayat Muslim ini termasuk matan hadits'
HR Muslim, kitab 'ShalAh al:idayn," bab "Ld Adzana wa ld Iqamata li al:idayn," jllidYl,
hal 176.

Kasyf al-Astar l6szSliilidt,hal: jr5.Dalam az-ZowA'id,jilidll,hal:zo6disebutkanbahwa
hadiis ini diriwayatkan oleh Bazzar dan laddah. namun di dalam sanadnya te_rda-pal seorang
perawi yang tidak saya kenali. A1-Albar.ry mengklasilikasikannya sebagai dhaif.
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sebanyirk lima kali sambil n.rengangkat keclua tangan setiap kali bertakbir.'

Dari Amru bin Syu'aib, dirri ayahnva dari kakeknya, bahrva l{asulullah

saw. bertakbir dua belirs kali ketika shalat hari raya; tujuh kali pada rakaat

pertamar dan iinra kali paclar rakirat keclua. Beliau tidak shalat suunah .rpa pun,

baik sebelum atauput.t sesuderl-r shirlat hirri rayar tersebttt.' HR Ahmad dan Ibnu

Majah. Ahmacl r.nengirtakan bahwa haclits inilirh 1'ang menjadi hujjahnya.

Dalarn rirvir,virt Abu l)aucl clan Dirracluthni disebutkan bahrva Rasulullah

salr,. bersabcla,

,.i,: ,, .. ," ,i, ., ," <,,,t+K L-"-t- i.'l'j . I i\'\ j _;-. ._Jj\' _?:- .-* s -*
'' frtlrl,ir ltrtrltr:ltrtlrtl Itltrl t ittist'1,rirr.r/ii/' lttittlt k,tli. ltrttrlrt trtkttttl ltrtlrtltttt Jntt

lirtrLt kttli ltntlt rtktnt kcdtts dnt bncnttr slnlnt tlilnkuknt sastrtldrrrtltt."'

Inikth pentlapat yangterkuot dulum masaloh ltertakbir pada sholat hari raytt.

Don ini pula yong me n.itrtli pegongan ptrra scrhabat, tabi'in dan para imttm. Ibnu

Abdil Barr berkata, diriwaytrtktrn dttri Rasululloh sow. dengan se.iumlah stmad

bahr,r,a beliar.r bertakbir ketika shalat hari raya sebar-ryak tujuh knli pada rerkaat

pertama, clan limir kali pada raka:rt kedua. Hal ini berdasarkan pada hadits

yang dirirvayatkan dari Abclulliih bin Antru, clari lbnu Umarr, fabir, Ais,vah, Abu

Waqid, dan Amru bin Auf al-Muzani. Tidak ada satu rin'aryat pun, baik yang

sanadnyakuat maupun yang ler-uarh, v.urg menyalahi hadits ini. Hadits ini juga

yang seharusnya diamalkan."t

Rasr-rlullah sa'lr-. har.rya bercliant diri di antara satu takbir dengan takbir

berikutnya dan tidak ada satu bacaan tertentu yirng diucirpkan pada n'aktu berdiam

tersebut. Tetapi Thabrani dan Raihaki n-reriu'ayatkan dengarn sanod yangkuat dari

Ibnu Mas'ud, yaitu sesuai dengan ucapan datt perbuatannya, bahn a ketika erntara

dua takbir tersebut, clia menrbaca hirmclalal-r dan shalil,r'irt kepada Rasr.rlullirh san..'

Demikiarn pula yang diriwayatkan dari Hudzirifah dan Abu Musa.

lVlengangkat kedua tangan pacla setiap kali ber:talibir, sebagirimarta clalat.tt ril'avat lJtttirr clltr
Abct;llafi bin Umirr. Riivafat Lrnrar iliriu'rvirtkan olel.r Biihaki clengern -sanrrrl dl'riril Lihat
ttl-Iru,h'[64o]. Namtrn haciitr ini titlak srrnrliiri l.irdr tingkat irrrrrlu'hiirggir dapat clitegaskan
bahrva ia merupakan perbuatarn Nabi Nluhamnracl satr'..

HR lbnu N{aja6, , kltat, "lqintah ash-Slnlah,"bab "Mi ltihJ'i Ktt.trt Ykttlil,ir,rl-ltrt'irnJi Slurli)h
ttl-'l,l?" lr:Tsljilitl I.lr:rl: 1o7. Al-Fttlt tr Rtil,l,irti lrr'lcrl iilitl Vl.lrrl: r40-r4r.
HR Abu DaJd, kltab 'itsh-Shtliilt," bab 'itt-Tokbir Ji al-'idayn," Ir r 5 r ] jilid I, hal: 6tl r.
Daraquthni kitab ".Sl,d/dlltl 'idayn," Izr ] jilid ll, hal: 4ti.
Menurut mazhirb Hanah, reseoring h.'n.lirl<rri'e [-crtakbir scbartyal< tiga kali pada r:rkirat
pcrtJnra setelalt takbir.rttrl ilrrirrrr.l,ir selr.luntlt)etttt',t.:t surith rl-Fiitihith, tcd,rrtgkitrr pltlir
iakaat kedua hendaknya bertakbir sebanyak tiga kali sebelurn ntentbilca surah al-Fitihah.
Menurut Ahnracl dan S1,ah'i clianjurkan supaf ir ant.ara clua takbir tersctrut clipi-sahkut clengrn
berdzikir kepada Allah'clengan memb:rca: .-'r ;r" .;' 11 rl \ ) ',1 r-iri ..,1r_;.-='. Sebalikrll'a Abu
Hanif-ah clan Malik berperulapat bahrvir seseorang hendakr-r,va bertakbir secarir berurtttirn
tanpa perlu dipisahkan di antara clua takbir clengan bacaan dzikir.
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Hukutn mernbacir takbir sebagaimana yang telah disebutkan irdalah sunnah.

Dan apabila tidak rnenrbaca takbir (selirin tirkbir ihram), baik disengaja ntaupLrrl

tidak, shalatnl,a tetap sah. Menurut Ibnu Qudanrah, titlak acla perselisihan

pendapat dalarr masalah ini. Syaukani menegaskan, bahtva jika seseorang

ketinggalan bertakbir karena lupa, dia ticlak perlu melakukan sujud sahlvi.'

Hukum Shalat Sunnah Sebelum dan Sesudah Shalat Hari Raya

Tidak terclapat satu keterangan pull yir.ng menyatakan adanya shalat sunnah

sebelunr clarn sesuclah shalat hari rayir. Rasulullah sarv. dnn para sahatrat beliau

ticlak perr-rah melakr-rkan sl-ralat apa pun jika henclak menujr.r ke lapangan terlruka

untuk sharlat hari rirya, baik sebelum maupun sesudah shalat hari rayir.

Ibr-ru Abbas berk:rtir, pada l-rari raya, Rasulullah sar.v. daterng menuju lirpar-rgar-r

terbr.rka, lalu rrrer.rgerjakan clua raliaat shalat hari raya, clan ticlirli shalat sunnah

sebelur-n tidak pula sesudahnyir.' HR Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi,
Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Dari Ibnu Umar, bahlr'a pacla hari raya,

dia tidak shalat apra pun sebelurn clan sesudah shalat hari rnya. Dia r-nenceritakan

bahlr.a Rasr.rlullah sau,. melakukan sebagaimana y.rng telah dilakukannya.r

Bukhari r-neriwayatkarn dari Ibnu Abbas, bahn'a menurutnl'a makruh
hukurnnya shalat sebelum shalat hari raya.a

A4engenai shalat sunnah mutlak, al-Hafizh Ibnur Hajar mengatakan dalam Fatb

ol-Rdribahwa tidak ada dalil khusus yang r-r.relarangnya, kecuali rrpabila dilakukan

pada r,r'aktu-waktu yang makruh sebagairnana pada hari-hari yang lain.

Kapan Shalat Hari Raya dinyatakan Sah?

Shalat hari raya sah dilakukan oleh laki-laki, perempuan, darn anak-anak,

baik mereka clalarr keadaan musafir ataupun mukim, secara berjarraah maupun

Lih.rl .\(ny' ttl-An lltttr, jilitl Ill, h:rl: r.+ r .

' HR Bukhari, kitab "S/rirl,i/r rrl-'ltlt4'rr," bab 'ir-s/r S/i,r1rift tlttblo al 'ld u,o tlablttlut," jilid Il, hal: :,o
Mtrslirnkitab "Shallihnl 'i,/rryrr."brb "Ttrkaslt Shnlkhooblttal-'ldwobailnhofial i\rluslnlla.
frK buKnarl, KlIilD J/1,11(l/l Or l(llyll) DilD r]-s/l JllOUtn qOOI(l OL ld 1tt0 q(IUtOlt1, Jllld ll, nill: 3O.
Mtrslirn kitab "Shallih al-'iday,n," l>ab "Tnrk ash Shalkh^qobltt ttl-'ltl wo'Itoilaln.fi al Mushalla,"
Ir:] jilid ll, lral: 6o6. Abu Daud, kitrrb 'i,rs/r-Sftalrift,"bab "ash-shnlih bLili Shalih al- ld,"
Irr59] jilid I, hal: 6ft5. Tirrnidzi dalanr 'Abwri& osh-Shtrliih," bab 'lllri Jlih lii Shalih qaltlnI, hal: 685. Tirrrridzi dalanr 'Abwri& osh-Shtrliih," bab 'lllri Jlih lii Shalih qaltln

)f 1 ,l t^, -)t t

Ltt lLtLt)/tr, rraL) fi)il JLLuLutr (lLtut(r uL- tuuytl wu uuuunu, Lr5at7 j Jillcl lll, Ital: lg3.
Al-Fath ar-Rabbiini 1fi6+l jilid Vl, hal: r 58. Tinnidzi clalant'Abwtib ash Shaliih,"bilt "hIA JAhlilA' Al-Fath ar-Rabbiini 1fi641jilid Vl, hal: r 58. Tinnidzi clalrrl 'ADrrr)1, a-s/r S/r,r/,i/r,"bab "hIA JAhlilA
Shalah,phlu'il-'hlvttl,il'adnhc, lsrlljilidll,lrrrl:4rx 4re..\lrsl(rdnk,il-Hikim,jrli.l Llr;rl: iqs.
Hakim berkata, "sanrrd hadits ini sahih, rneskioun Bukl-rari. clan Muslir-r-r ticlak nreiirvavatkannva

r")7) )"'e

al'Idwaliihodaha," [5i7]jilidil,hal: 4r7-4r8. IbnuMajah,kitab"lqiintahash-shalhhi'bal-t
"Mh ldh Ji ash Sholih qnbia ol 'ld t a-badaho," I r z9 r ] jilid I, l.ral: 4 io. Nasai, kitab "sholirh
al 'idttyrr," btl> "osh Shilhh tlabltt al-'idayrt wtt baLltthtt," Ir 587] jilid III, hal: r 93

, "Sanrrd hadits ini sahih, rneskipun Bukl-rari, clan Muslir-r-r ticlak rtrerirvayatkann,va
dengan lafhl seperti ini. Ilagaimanapun, keduanva setuju dengan hadits Said bin Jubair dari Ibr"ru
Abbas bahrva Rasulullah saw'. tidak pernah shalat sebelurn dan sesudah shalat hari rayaJ'
Lihat Fath ol-Bhri,jilid II, hal: 552,.
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secara sendirian, di rumah, di masjid, maupun di lapangan. Barangsiapa yang

tertinggal berjamaah dalam shalat ini, hendaknya orang tersebut tetap shalat

hari raya dua rakaat.

Imam Bukhari membuat satu bab dalam Shahihnya, "Bab jika seseorang

tertinggal shalat hari raya, hendaknya dia tetap shalat hari raya sebanyak dua

rakaatl' Demikian pula halnya dengan ibu rumah tangga yang berada di rumah

atau tinggal di perkampungan, berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Ini odalah

hari raya kita sebagai umat Islqm."'

Anas bin Malik pernah menyuruh budaknya, Ibnu Abi Utbah yang tinggal

di perkampungan agar mengumpulkan keluarga dan anak-anaknya untuk shalat

dan bertakbir seperti shalat dan takbirnya pendudukkota. Ikrimah mengatakan

bahwa penduduk Sawad berkumpul pada waktu hari raya dan menunaikan

shalat dua rakaat sebagaimana yang dilakukan imam. Atha berkata' orang

yang tertinggal berjamaah dalam shalat hari raya, hendaknya mengerjakannya

sebanyak dua rakaat sendirian.

Khutbah Hari Raya

Hukum khutbah hari raya adalah sunnah. Demikian pula mendengarnya.

Abu Said berkata, pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah saw pergi

ke tempat shalat. Perbuatan yang dilakukan pertama kali adalah shalat hari raya.

Setelah itu, beliau menghadap jamaah yang sedang duduk, lalu menyampaikan

petuah, nasihat, dan menyuruh mereka agar berbuat amal kebaikan' Jika hendak

mengirim suatu pasukan ke suatu tempat atau ada hal-hal yang perlu dilakukan

dengan segera, saat itulah beliau memerintahkannya. Setelah itu, beliau pulang

ke rumah. Seterusnya, Abu Said menceritakan, demikianlah tradisi ini dilakukan

hingga beberapa waktu yang cukup lama, hingga pada suatu ketika aku pergi

untuk shalat hari raya dengan Marwan. Pada waktu itu, dia menjadi gubernur di

Madinah. Aku tidak dapat memastikan, apakah hari itu hari raya Idul Fitri atau

Idul Adha. Setibanya di tempat shalat, terlihat sebuah mimbar yang disediakan

oleh Katsir bin Shalat. Tiba-tiba Marwan hendak naik rnimbar sebelum shalat

hari raya. Aku pun menarik bajunya, tapi dia membalas tarikan itu dan terus

naik lalu berkhutbah sebelum shalat. Kemudian aku katakan kepadanya, demi

Allah, engkau telah mengubah tradisi yang selama ini kami lakukanl Marwan

menjawab, wahai Abu Sa'id, apa yang kalian ketahui sekarang ini sudah tak

' HR Bukhari, secara muhllaqkttab "al:iday6"bab "klzii Fatahu al-'Id, Yushalli Rakhtayn,"
jilid II, hal: 29. Lihat Taghliq at-Ta'liq oleh Ibnu Hajar, jilid II, hal: 38+ dan 387.
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ada lagi. Aku pun menjawab, demi Allah, apa yang aku ketahui itu lebih baik
daripada apa yang tidak aku ketahui. Marwan berkata, orang-orang itu tidak
ingin mendengarkan khutbahku apabila dibacakan setelah shalat. Oleh karena

itu, aku menyampaikan khutbah sebelum shalat.' HR Bukhari dan Muslim.

Abdullah bin Sa'ib berkata, aku pernah menghadiri shalat hari raya bersama

Rasulullah saw.. Setelah selesai shalat, beliau bersabda,

"Knni sekarang akan rnenqantpaikan klrutbnh. Siapn qang ingin duduk untuk
mendengnrnyn, duduklnlt. Tetapi sinpa yang hentlnk Ttergi, din boleh pergi.")
HR Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.

Keterangan yang menyatakan bahwa dua khutbah hari raya harus
dipisahkan dengan duduk adalah dhaif. Imam Nawawi berkata, "Tidak terdapat
satu hadits pun yang menjelaskan bahwa khutbah harus diulangi dua kali, tetapi
disunnahkan membaca tahmid. Selain itu, tidak ada hadits Rasulullah saw.

yang menjelaskan hal itu."

Ibnu Qalyim berkata, "Rasulullah saw. membuka khutbah beliau dengan

bacaan hamdalah dan tidak ada satu hadits pun yang menyebutkan bahwa beliau
memulai khutbah hari raya dengan membaca takbir. Ibnu Majah meriwayatkan

dalam Sunannya dari Sahd selaku muazin Rasulullah saw., bahwa beliau bertakbir
di sela-sela khutbah dan memperbanyak takbir dalarn khutbah hari raya.r Tetapi

hadits ini tidak bermaksud bahwa beliau memulai khutbah dengan takbir.

Para ulama berbeda pendapat mengenai pembukaan khutbah pada khutbah
hari raya dan shalat istisqai Ada yang mengatakan bahwa pada khutbah hari
raya harus dimulai dengan membaca takbir, sedangkan khutbah istisqa'dengan
membaca istighfar. Ada pula yang berpendapat bahwa semuanya dimulai dengan

membaca tahmid. Syaikhul Islam Taqipruddin Ibnu Taimiyyah menyatakan
bahwa pendapat kedua yang benar, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

,ll :---1 -fJ

' HR Bukhari, kitrb'i//-'ld.7yn,'bab "al-Khurij ilu al.Mushslla bi Ghayr Minfuar."jilid II,
hal: z:. dan lalal hadits ini dalam riwayar Bukhari,. Muslim kirab "s/ralrih al 'idayn." lgljilid II, hal: 6o5.

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shaldh,"bab "al-lulIs h al-Khuthbah," lr r r r I iilid I, hal: 683. Abu
Daud, berkata, "Hadits ini mursal dari Atha'dari Rasulullah sarr,.." Nasai, kitab "shsltih
al 'idayn," 

_bab 
"at.-Takhyir bayna al-lulis Ji al Khuthbah Ii at-'idayn," Jr 5 7i I yitia III, hal:

r85. Ibnu Majah, kitab "lqamah ash-Shalah,"bab "Mh lh'afi Intidhir al-Khuthbah ba'da ash-
Shaldh," Irz9o] jilid I, hal: 4t o. Mustadrak al-Hdkim, jilid I, hal: 295. Hakim berkata, "Hadits
ini menurut syarat Bukhari, dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya."
Pernyataan ini turut didukung oleh Dzahabi.I HR Ibnu Majah, , IrzB7]. Hadits ini dhaiL
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"Setiap perkara penting yong tidnk dimukil dengnn bncnsn hnmdalah, rnnkn

perknra itu tidak sempurna."

Di samping itu, Rasulullah saw. selalu membuka khutbah dengan hamdalah.

Adapun perkataan ulama likih bahwa khutbah istisqa' hendaknya dimulai

dengan membaca istighfar, sedangkan khutbah hari raya dengan membaca

takbir, hal itu tidak berdasarkan pada Sunnah Rasulullah saw. sama sekali.

Bahkan, Sunnah beliau berlainan dengan perkataan para ulama tersebut. Sebab,

Rasulullah saw. selalu membuka khutbah beliau dengan bacaan hamdalahl'

Hukum Mengqadha' Shalat Hari Raya

Abu Umair bin Anas berkata, parnanku dari kalangan Anshar yang termasuk

sahabat Rasulullah saw menceritakan kepadaku sebagai berikut: Hilal bulan Syawal

tertutupi awan hingga kami tidak dapat melihatnya. Kami pun tetap berpuasa pada

pagi harinya. Menjelang petang, satu kalilah menemui Rasulullah dan bersaksi di

hadapan beliau bahwa mereka rnelihat hilal semalam. Ketika itu, Rasulullah saw.

menpruh kaum Muslimin supaya berbuka dan pergi shalat hari raya keesokan

harinya.' HR Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad sahih.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa jika

suatu sekumpulan orang ketinggalan melakukan shalat hari raya karena suatu

halangan, maka mereka diperbolehkan melakukannya pada keesokan harinya.

Hukum Mengadakan Permainan, Pertuniukan, Nyanyian, dan

Acara Makan

Mengadakan permainan, pertunjukan, dan nyanyian yang sopan (tidak

keluar dari aturan syaral red) termasuk syiar agama yang disyariatkan Allah pada

hari raya sebagai salah satu bentukolahraga dan untukmembangkitkan semangat

di hati. Anas berkata, Rasulullah saw. tiba di Madinah di saat penduduknya

mempunyai dua hari raya yang mereka gunakan untuk mengadakan permainan

dan bergembira. Melihat itu, beliau bersabda,

a-L>1

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shalhh,"bab "Idzh lam Yakhruj al-lmhm li al-'Id min Yawmihi,
Yakhrui min al-Ghad," Irrsz] tilid I, hal: 68+-685. Imam Ahmad dalan Musnad Ahmad,
jilid V-hal: s8. Ibnu Majah, kitab "ash-Shiyam." bab "Mri lahfi asy-syahadah,'ala,Ru'yah'al-Hilal," 

Ir653ljilid l.hal: s29.Nasai,kitab "shalahul-'ldayn."bab"al-Khurij ilanl-'.ldayn
min al-Ghad," Ir-SSZ] jilid III, hal: r8o. As-Sunan al-Kubra oleh Baihaki' jilid III, hal: 3r6
Baihaki berkata, "Sanadhadlts ini shahihl'
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"Sunggilr AIInh talslr rrtenggnntikan kctlun lrttri rntltt knlinn ini dengnn

dtta hari raVo L/stlg lebih bsik dnri itu; hnri Itlul Fitri dtn lnri ruyn ldul Atlhn."l
HR Nasai dan Ibnu Hibban dengan sanad sah1h.

Dari Aisyah, dia berkata, orang-orang Habasyah suka mengadakan per-
mainan di tempat Rasulullah saw. pada hari raya. Aku pun melongokkan kepala

di atas bahu beliau, dan beliau pun merendahkan kedua bahu beliau sehingga

aku dapat menyaksikan permainan itu dari atas bahu beliau. Aku melihatnya
sampai puas, kemudian aku pergi.. HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Dari Aisyah ra., dia berkata, pada suatu hari raya, Abu Bakar masuk
ke tempat kami yang saat itu ada dua orang budak perempuan yang sedang
menyanyikan syair-syair rnengenai peristiwa perang Bu'ats, . di mana banyak
tokoh-tokoh dari suku Aus dan suku Khazraj yang terbunuh. Melihat hal itu,
Abu Bakar berkata, wahai para hamba Allah, bukankah ini nyanyian setan?

Perkataan ini diulangi hingga tiga kali. Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

"Wnlrcri Altu Bnksr, sesungguhnytt tiup-tinp knunr rrrerrrltunyni hnri rnt1tt dtur

lmri ini ndnlnlt hnri rayn kits." HR Ahmad dan Muslim.

Dalam redaksi Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah saw. masuk ke

tempatku. Kebetulan di sana ada dua orang budak perempuan sedang
menyanyikan syair-syair perang Bu'ats. Beliau terus masuk dan berbaring
di ranjang sambil rnemalingkan kepala. Tiba-tiba, Abu Bakar masuk dan
menegurku dengan keras, "Kalian sungguh berani meniup seruling setan di
depan Rasulullah? Mendengar itu, Rasulullah saw. menoleh kepadanya lalu
bersabda, "Biarkanloh mereko." Setelah beliau tidak memperhatikan lagi, aku
pun memberi isyarat kepada mereka supaya keluar, dan mereka pun pergi.
Setiap hari raya, banyak orang Sudan mengadakan.permainan senjatar dan
perisai. Kadang aku meminta kepada Rasulullah saw. untuk melihat, dan kadang

J{R N"*t, ktt"b "shatiih at-'i,1ayrr," bab Ir ] I r s s6l jilid III, hal: r 79.' HR Bukhari, kilab "al '[,1ayn," 6ab "al-Hirab wa ttd-Dar,1 yun'nt nl-'ld," iilid Il, hal: zo.
Muslim kitab "Sftdldh al-'Idayn," bab "ar-Rukhshah fi al-La'bi al-Ladzi Ia Ma\hiyah fihi JiAyyamd'ld,"lzoljilidll,hal:6oe6ro.Al-lathur-itabhani lroozl iilidVl,hal:io,.lafit
hadits ini .rerdapat dal.am riwayar Ahmad. Nasai, kirab "shalnh al-"idayn."bab "al-Lahbu
bayna Yaday al-Imdm," jilid,III, hal: rqS.r Bu'ats adalah nama benieng milik Aus.. Perang Bu'ats ad_alah salah satu perang yang paling
masyhur di kalang.an masyarakat Arab, di mar.ra banyak tokoh Aus yang me"njadi"korbai
dalam perang ini di sarnping juga adr korban dari parr tokoh Khazlaj. "

' Al-Darq artinya seni mernakai baju besi.
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beliau sendiri yang menawarkan , 'Apakah engkau ingin melihatnya?" Aku jawab,

ya. Kemudian beliau menyuruhku berdiri di belakang beliau hingga kedua

pipi kami bersentuhan, lalu beliau bersabda, "Teruskan, wahai Bani Arfadah."'

Demikianlah hingga apabila aku merasa bosan, beliau bertanya, "Cukupkah?"

Dan aku menjawab, cukup. "Kalau begitu, pergilah," Pinta beliau.'

Dalam hal ini, al-Hafizh berkata dalam Fathal-Bdri, "Ibnu Sirajmeriwayatkan

dari Abu Zinad dari Urwah, dari Aisyah ra., bahwa Rasulullah saw. pada waktu

itu bersabda,

a;:; *;: -/l ,t:r ui, .J :i ";ij 
j;* ;U,r

"Agar ornng-orang Yahudi Mndinah tslnr bnhtos dalam ngamn kitn terdapat

keleltrasuan. Sesunggulutya aku diuttts untt* membaLua agama yang lurus dan

tolernn."]

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Nubaisyah, bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

,\oJ

J-r f a .f t S ,l'f ) ,f ' .U' 9rJ1 aUr

"Hnri Tasyrik ndnlalt lnri untuk mskan, nintLn4 dsn berdzikir kEada Allalt stttt.."a

Keutamaan Melakukan Amal Kebajikan Pada Hari Pertama
Hingga Tanggal 10 Dzulhijjah

Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

'''o!1't.:,--:Jt ;[i _r-_ ,i[)r oj.a j" - J*: "f - A\ 
-11 -^-i!t;'_LJt ,Li , u

t,'t

)1 ,"irr _i*-.,; iq;' )j : Ju e;r ,|*- 3 -ita;t )9.oir' Ji, ! :rrJ\-r

',,-.-!u) ',, '-)t q>)a i t' ,rV) i,{--.j; (f J*-:. ".Y- .!.

Arfidah adalah eelar raia Habsvah.
H ft eukhari, kiiab "at-'idayn," 6a6 "Sunnah al-'idayn li Aht at-tslam." jilid 11. hal: zo- z r, bab
"al-Hirab wa ad-Darq Yawm al-'ld." Muslim kitab "shalah al-'idaynl," bab "ar-Rukhshah fi
al-La'bi al-Ladzi lh Mashiyahfihi," lfi-ry)jilid II, hal: 6o7-6o9. Al-Fath ar-Rabbdni j6691
jilid VI, hal: r63.
Lihat Tamiim al-Minnah [lsr].
HR Muslim, kitab "ash-Shiyhm,"bab "Tahrim Shawm.Ayyam at-Tasyrik," lraa) jilid II, hal:
8oo. al-Fath ar-Rabbhni Ir676] jilid VI, hal: r68. Nasai meriwayatkan dari Basyar bin Suhaim
bahwa Rasululiah saw. pernah menyuruhnya membuat pemberitahuan pada hari Tasyrik
bahwa tak seorang pun yang dapat masuk surga melainkan orang yang beriman dan hari
Tasyrik merrpakan hari makan dan nrinum. Ini terdapat dalam kitab "al-Imdn," bab "Ta'wil
Qawlihi Tabla Azza wa ]alla t-rt. -r,iyt gtu;"bab Tafsir firman Allah swt., "Orang-orangArab
Badwi itu berkata, "Kami telah berimai." (Surah al-HujurAt [+g]: 4) l+gS+ljilid 8, hal: ro4.
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"Titlttk sdt lnri-hnri, dimsntt unnl kebttjiksn lebilt disukai oleh Allah xut.

dnripadrt lnri-lmri ini," Mnksudnya lmri pe rtomn lringga kesepulult Dzulltijjah.

Parn sslutbnt ltcrtnnytt, utsluti Rnsulullslu nrcski dibnndingkart dengnn berjihnd

di jnlm Alltlt seknlipunT Belinu nrenjniunh, "Mcskipurt tlibnndirtgknn dengan

be rjilnd tli jttlnrt Allttlt, kccunli scscornng yttng be rjunng de ngnrt jiwn dnn lmrtanya,

kentudinn tidnk sstu purr tli nntnrs kcdunnrln itu rlnng kcrnhsli (mnti stlnltid)."1

HR Bukhari, Ahmad, Tirmidzi,Ibnu Majah, dan Abu Daud.

Imam Ahmad dan Thabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata,

Rasulullah saw. bersabda,

!.. .iL,ii ;, ; ;L:i .Li j/ u

-u*5r1, r,{itr.-liijlr -r "rd:,i';{'u, ;jt
"Tidnk stln lnri rlong lcbih ogLntg di sisi Allsh xLtt. dsn lebih disukni-Nyn

ttrttuk digttrtnknn bcrturrttl, dtrripndn lnri scpuluh lmri ini. Mnka, perbnnyaklalt

nrcrrtbttcn tnhlil, takltir, dnn talurid pado lmri-hnri ini."2

Ibnu Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, "Dan

supaya mereka rnenyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukanl'(Al-Hajj

[zz]: z8) adalah hari yang kesepuluh dari bulan Dzulhijjah.

Dalarn sebuah atsar dinyatakan, bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah

keluar menuju pasar pada sepuluh hari itu sambil membaca takbir dan kaum

Muslimin pun ikut bertakbir bersama mereka.' HR Bukhari.

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

, ',) t, ', ,. ; : . o. ', , , :i '-, r. .:

':* Jt lU-- -t; .a'Jr st p _. .kJ J 'rJ ii .1r 
-!l ;i .Uij, u

' ' n l' ^ 
'

,i;ilr ad fr*; 9:" aU Jt fqr,u if.4 k-

HR Ahmad dahm al'Musnctd,jilid II, hal: 75, r3 r dan r3z. Thabrani dalari. al-Kabir Ir r r r6]
jilid I r, hal: 8z-8-r. Menurut pentahqiq buku ini, hadits ini terdapat dalam Shahih Bukhari,
dan lainnvir tidak clirirvayatkirn nrelalrri santtd ini dan tidak didapati tambahan: Fa Aktsiri
Fihinur ot-Takbir u,a at-Tssbih wa at-Thhmid" Al'Ha fizh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bdri,
jilid Il, hal: 46r berkiitir. "Dalarn riwiryat Ibnu Umar terdapat tambahan pada akhir hadits
irri derrsan redaksi: ['a Aktsir| min at-Takbir wa At Tahlil wa at-Tahmid wa at-Takbir)'
Sementira Brihaki di dalarn asy-Syuhb meriwayatkan dari Adi bin Tsabit dari Ibnu Abbas
dengan redaksi: Fa Aktsiri min at-Takbir wa st-Takbir. Pengarang Maf ma' az-Zawh'id, jilid
IV, hal: r7 berkata, "Perawi hadits ini sahihl'
HR Tirmidzi kitab 'hsft-Sft.?wm," bab "MA IAa fi al-Amal fi .Ayyam al-Asyr," [zsll. ltbu
Daud, kitab "nsh Shawm,"bab "fi al Asyr," lz48ljilid II, hal: 8r5. Ibnu Majah, kitab 'hsft-

Shiydrn,"bab Shiyam al Asyr," ltztzzljilid t, hal, 55o.
HR Bukhari, secara muhllaq. Ibnu Hajar berkata, "Saya tidak melihat hadits ini mawshul
dari Ibntr Umar dan Abu Hurairah)' Fath al-Bhri,jilid II, hal: 53o.
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"Tidnlt adn lutri tltrttg lebilr disuksi Allsh urttuk beribsdslr dtriltada sepululr

lutri Dzullrijjoh. BerTtunsn pndt sctinlt lmrinrlt se tnrs dcngat bcrltunsn selatna satu

tnlttrtt, tlnn sltnlnt ptndn rrtnlntrt ltnrirnltt scttrn tlcngnn sltslLtt pru1a rrralarn Lsilqtul

Qadnr."/ HR Tirmidzi,Ibnu Majah dan Baihaki.

Anjuran Memberi Ucapan Selamat Hari Raya

Dari fubair bir-r Nafir, dier berliata, apabila sahabat-sahabat Rasulullah saw.

berjumpa antara satu sar-r.rn lainnya pada hari raya, mereka saling mengucapkan,

4.lJ I

"Scntogn AIltlr rrrctrcrrttrn

sanldhadits ini baik.

kntri dnn nrtnltrrtr.".: Menurut al-Hafizh,

Bertakbir Pada Hari Raya.

Bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah. Terkait

takbir saat Idul Fitri Allah swt. berlinnan,

t@ 6)Ki :e+i; "& ts" J 
^\ 

\ ;&=A_5 ; r4i \]",1aJ
"Dnn lrcndaklah knrtru rrrtrrcukupktttt bilnttgnnnrln tlatt lrcndttklnlt knntu

rnengngurrgknn AIlsh atns peturtjrLk-llryn yartg diberiksn keTtndnrttu, supatla kamu

bcrsryuku r." (Al-Baqarah [2]: 185)

Sedangkan pada saat Idul Adha, Allah swt. berfirman,

@ - ?'ti-1 t61 -4a\\;P"6 #
"Dnn berdzikirlalt (dcngnrt mcnycbut) Allnlt dnlsrtt babcrtpa lmri tlnng

te rb il an g. " I (Al-B aqa r ah l2l: 203)

. rl
,-tJ )

nttrsl

HR Tirrnidzi kitab 'hsh Shawn;" bab "Mh lhh Ji al- Amol Ji Ayyom al-Asyar," [7 5 8 ] . 
'lirrniclzi

berkata, "Hadits ini hasan gharibi' jilid IIL hal: rzz. Ibiu Majah, kitib 'hsh-S/ridm," ball
"Shiyhm al'Asyrl' IrZz8] jilid I, hal: 55r. Ibnu Hajar rnengklasilikasikannya sebagai dhaif
di dalarn Fath al-Biri, jilid II, hal: r zz. Al-Albany claliin.r od-Dharfuh jt azl.
Llhat Fath al'Bdri, jllid II, hal: 5 r7. Al Aibany n'rengklasilikasikanr.rya sebagai sahih dalam
Tamkm al-Minnah ,3541.

Ibnu Abbas berkata, "Yang dirnaksudkarr di sini adalah hari Tasyrik!' HR Bukhari, secara
mu'allaq.Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini dinyatakan mawshul oleh Abd bin Humaid dan
sanadnya sahih. Fatft al-Bdri, jilid II, hal: 53r.
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Dan Allah berfinnan,

"Dcrrrikinrtlnlt AIInlr Telnh rrrcnurrtlukknnntln untukrrru sLtpoVn knrttu

mengaguttgksn AIlslt ntns liltlnryuh-l,h1n kcpadn ksrnLt." (Al-Hajj l22l: 37)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa takbir pada hari raya Idr-rl Fitri

dimulai sejakwaktu pergi shalat hingga khutbah dimulai. Dalarn hal ini terdapat

beberapa hadits, namun kesemuanya dhaif kecuali rirvayat hadits sahih clari Ibnu

Umar dan sahabat-sahabat lair-rnya. Hakim berkata, "Ini merupakan Sunnah

yang masyhur di kalangan ulama haditsl' Ini juga rnerupakan pendapat Malik,
Ishaq, Ahmad, dan Abu Tsaur.

Sebagian ulama berpendapat bahwa takbir dimulai sejak hilal terlihat pada

malam hari raya Idul Fitri hingga pagi hari ketika hendak pergi nenuju tempat

shalat atau hingga imam berangkat untuk shalat.

Waktu bertakbir pada hari raya Idul Adha dimulai pada Subuh hari Arafah

hingga akhir petang hari tasyrik, yaitu tanggal rr, rz dan r3 Dzulhijjah. Al-
HalidzIbnuHajardalam r"athal-Bhriberkata,"-lldakadaketeranganhaditsdari

Rasulullah saw. dalam masalah ini. Dan riu'ayat paling sahih dari para sahabat

Rasulullah saw. adalah keterangan dari Ali dan Ibnu Mas'ucl, bahlr,a takbir
pada Idul Adha dirnulai sejak Subuh hari Arafah hingga Ashar hari terakhir
di Mina.' HR Ibnu Mundzir dan yang lainnya. Ini pula pendapat yang dianut

oleh imam Syali'i, Ahmad, Abu Yusuf, dan Muhammad. Dan ini pula mazhab

Umar serta Ibnu Abbas.

Disunnahkan bertakbir pada hari-hari tasyrik tanpa dibatasi rvaktu

tertentu; takbir boleh dilakukan pada setiap waktu sepanjang hari-hari tasyrik.

Imam Bukhari'berkata, lJmar ra. bertakbir di dalam tendanya ketika berada

di Mina, lalu didengar oleh orang-orang yang berada di masjid dan mereka

mengikuti takbirnya, bahkan orang-orang yang berada di pasar pun ikut ber-

takbir dengannya, hingga gema takbir bergernuruh di setiap penjuru Mina.

Pada hari-hari tasyrik, Ibnu Umar bertakbir di Mina, setelah shalat, di atas

pembaringan, dalam keadaan duduk, ketika berjalan, di dalam kemah atau

di tempat mana pun dia berada. Maimunah bertakbir pada hari raya kurban.

Wanita yang lainnya banyak yang bertakbir di masjid bersama kaurn laki-laki
yang dipimpin oleh Abban bin Utsman dan Umar bin Abdul Azizl'

K6fr6)fK

' Pendapat ini dari Ali dan Ibnu Abbas. Lihat lrwd' al-Ghalil, jilid ilI, hal: rz5.
' HR Bukhari, secara muhllaq kitab "al-'idayn," bab "at'Takbir Ayyam Mina." L|hat Fath al-

Bdri jilid II, hal: 534.
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Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, 'Apa yang dikerjakan para sahabat dan

generasi tabi'in tersebut menyatakan adanya bacaan takbir sepanjang hari-

hari tasyrik, baik setelah shalat ataupun di tempat-tempat yang lain. Para

ulama berselisih pendapat berkaitan dengan waktu membaca takbir. Sebagian

ulama membolehkannya setiap kali selesai shalat, dan ada yang mengatakan

bahwa takbir dilakukan setiap kali selesai rneugerjakan shalat fardhu' bukan

setelah shalat sunnah. Ada yang mengkhususkan untuk kaum laki-laki saja,

sedangkan wanita tidak dibolehkan bertakbir. Ada yang menegaskan bahwa

takbir hanya dilakukan ketika shalat berjamaah dan tidak disunnahkan apabila

shalat sendirian. Selair-r itu, ada pula yang mengatakan hanya untuk shalat-

shalat yang dikerjakan pada waktunya saja, sedangkan pada shalat qadha'tidak

diperbolehkan membaca takbir. Ada lagi yang membatasi hanya untuk orang-

orang yang mukim, sementara orang yang bepergian tidak diperbolehkan

bertakbir. Ada yang mengkhususkan bagi penduduk kota, sedangkan penduduk

kampung tidak dibenarkan membacanya. Pendapat yang menjadi pilihan

Bukhari adalah bertakbir dapat dilakukan pada semua waktu dan keadaan

tersebut, dan berbagai atsar yang meliputi perbuatan dan perkataan para sahabat

dan tabi'in mendukung pendapat yang dianutnya."

Terdapat beberapa bentuk lafal takbir, tetapi menurut keterangan yang

paling sahih adalah dalam hadits yang diriwayatkan Abdurrazaq dari Salman

dengan sanad yang sahih, dia berkata,

.'..'.
,;S '.5\.1' .;ti "-u' .'lfi At:\'l'.5

"Bertnkbirlnh; Alltrlt Mnlut Besttr, AIIslt Mslttt Besnr, AIIslt Mshs Bcsnr,

stLngguh Mnlu Besnr."'

Dari Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa lafalnya adalah sebagai berikut,

i'-. ,'-: - ,),t'-.. 
t'-.' o ''

-rj"-.J,o.u:,',5\.L' .;ti "x1;."x\ \l "J: \ .rfi ;' .rfi 
^1r

" AIIstt *fro Urror, AIIatt Mrilm Basnr, tiacln Tulnn sclsin Allnh, AIItth Msln

Besar, AIInh Mnhs Besrtr, Llan bngi Allalt segaln pttiian."

' Llh^t Ftth 
"l.BArt 

jilid II, hal: 536, dan lrwd' al-Ghalil jilid' III, hal: rz5-126.
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DEFINIST ZAIGI

Zakat adalah sebutan atas segala sesuatu yang dikeluarkan oleh

seseorang sebagai kewajiban kepada Allah swt., kenrudian diserahkan

kepada orang-orang rniskin (atau yang berhak menerimanya, red).

Disebut zakat kerrena rnengandung harapan untuk memperoleh berkah,

mentbersihkan jiwa, dan mengembangkan harta dalam segala kebaikan.

Asal kata zakat adalah zakh'yangtrrtinya tunrbuh, suci, dan berkah. Allah

swt. berfirman,

"Arnbillnlt zskst dsri sebnginn ltnrts nrereka, dengnn zskat itu ksrnu

tnetrrltersilrknn dat trrcnsuciknrt ttrarekt " (At-Taubah [9]:103)

Zakat merupakan salah satu dari limir rukun Islam dan disebutkan

secara beriringan denean kirta shirlat pada delapan puluh dua ayat di dalarn

Al-Qur'an. Allah n-rewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-

Qur'an, Sunnah rasul-N1'a, dan kesepakatan ulama kaum Muslimin.

Diriwayatkan oleh Bukhari, Mr,rslim, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu

Majah, dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya ketika Rasulullah

mengutus N{uadz bin }abal ra. untuk nrenjadi hakim di Yaman,' beliau

bersabda, "Kamu akan mendatangi suatu knum dari golongan Ahli Kitab.

Serukanlah kepada mereka agar bersaksi balwa tiada Tuhatr selain

Allah dan bahv,a aku sdolah utusan-Nyn. lika mereka mcnerintanyo,

beritahukanlah bahu'a Allah swt. telah metajibkan mereko menunaikan

shalat lirne waktu dalun sehari setnqlant. liko mereka menerimanya,

'2.,4,. r t-i:iiz z, t, j, ::\'Y . . . Vfd-it r^# ^tr-a CJ \4!

Maksudnya sebagai eubernur atr.ru hakirn pada tahun sepuluh Hijriah.



sampaikanlah bahwa Allah swt. mewajibkan zakat pada harta benda mereka
yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin
di antara mereka. lika mereka mematuhi, hendqklah kemu memelihara harta
benda mereka yang berharga dan hindariloh doa orang yang terzalimi, karena
tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah."'

Dalarn al-Ausath dan ash-shaghlr, Thabrani rneriwayatkan dari AIi ra.,
bahwasanya Rasulullah bersabda, 'Allah mewajibkan zakat pada harta orang-
orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang dapat memberi jaminan kepada

orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidok akan menderita
kelaparan dan kesulitan makanan, melainkan disebabkan perbuatan golongan
orang kaya. Ingatlah, bahwa Allah akon memperhitungkan dengan ketat dan
menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatan mereka itu.",

Thabrani berkata, Hadits ini hanya diriwayatkan Tsabit bin Muhammad
az-zahid. Al-Hafizh berkata, Tsabit adalah orangyang jujur dan dapat dipercaya.

Bukhari dan ulama lainnya menerima riwayat darinya. Dan para perawi yang
lainnya tidak dipermasalahkan.

Zakat diwajibkan secara resmi di Mekah pada masa awal perkembangan Islam.
Pada saat itu, zakat tidak dibatasi seberapa besar hafta yang wajib dikeluarkan zakatnya

dan tidak pula jumlah yang harus dikeluarkan zakatnya. Semua itu diserahkan kepada

kesadaran dan kemurahan hati kaum Muslimin. Pada tahun kedua setelah hijrah,
menurut keterangan yang paling masyhur, mulai ditetapkan kadar dan jumlah dari
setiap jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya secara rinci.

Anjuran Mengeluarkan Zakat

Allah swt. berfirman, 'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (At-Taubah [9]: ro3)

' HR Bukhari, kit^b "'az-Zaknhl'l' bab "Wulnb az-Zakdh,"," jilid II, hal. r 3o, dan bab ,Akhdzi

ash Shatluquh min al-Aghniyu'u'n Tura,lriu-'alo ul-Ftrqaru'hiyrs, Kr;nr," jiiid III, hal. r 58, kirab
"al-Mazhilin." brrb 'hl-/tqa' wa ol-Hadzar min I)aiait al Mizhlinr" jilid IIl, hal. r 09. Muslim,
l;rtab "al-imin." b.rb 'hJ Dlh' ila asy-svthalatdyn wa Syttru'i al-rslttm." Iz9l lilid I, hir. so. Abu
Daud' kitab "az-Znkih."bab "Ji Zakah tts-Sa'imah," Ir ss+l jilid II, hal. z4z. firmidzi kiiab 'hz-
Z..a.ka.l)' btb "Karahiyah Akhdzi Khayr al-Mal," [625] jilid iII, hal. rz. Nasai, kitab ,,az 

Zakdh,"
b.b_t!uj.u.!.."ttzZa.kah)'," lza35ljilidV.hal. r-+. IbnuMa,ah,kitttb"nz-Zttkih,"bab"Fardhu
"az-Zokih."." I r 78il jilid I, hal. 508. Inram Ahmad ddam Musna,i Ahmati,,jilid I. hrrl. zi3.

' HR Thabrani clalam ash-Shaghi.r jilid-i, ha]. r6z. Thabrani berkata, "'raiseorang pun yang
meriwayatkan hadits ini dari Abu Ja'far selain Harits bin Suraij,,dan tak seorang pun yang
merirvayatkan dari Harits bin Suraij selain Muharibi. Hadits inidiriwavatkan sec"aia sendir'1
oleh Tsrrbit bin Muhrmmrd. Dirirviyrtkan d.rri Ali ra. rnelalui beberapa irlur tanpa disertri
sanad yang jelas." Pengarrng Majma',tz-Zawr)d, jilid Ill, hal. oz berkari, "Tsabiitermasuk
perawi sahih' seJangkan pemrvi lainni a dinyatakin tsiqah. rneskipun ada di antara mereka
yang nrasih diperselisihkall' Hadits ini dhiif. Lihat Timdm aI-Minnah 13571.
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Maksudnya: Wahai Rasulullah, arnbillah dari harta kekayaan orang-orang

yang beriman baik berupa sedekah yang ditentukan seperti zakat wajib, maupun

sedekah yang tidak ditentukan, vaitu sedekah yang dikeluarkan secara sukarela.

Tujuannya adalah untuk merlbersihkan diri mereka dari sikap tamak, rakus,

sifat tercela, dan sifat kejan-r terhadap fakir rniskin dan orang-orang yang tidak

berharta, juga untuk rnenghilangkan sifat-sifat rendah lainnya. Selain itu, zakat

juga bertujuan metryucikan jir,va nereka (orang yang mengeluarkannya, red)

dengan rnen-rberi dorongan untuklebih aktif dalam melakukan amal kebaikan,

mengangkat derajat dan keberkahan dari segi moral mauPun arnal. Dengan

demikian, rnereka layak memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat' Allah

swt. berlirman,

't'{} A:t S\}'?i;)''#', #r'-\7 }.yi--*" )-p- i * e-aiJi :'y

+)14'EC;;ejt@t;,,#-ir6"f ij'@t6;6&i'ii'+"\j,(
i' /;A\

"Scstrtrggtilrrl1n orlttg-()t'rlng t/lng ltertnkutt herntJs di dnlstrr tnrrnn-tamnn

(stLrga) dttrt di rnstLt tir-nrats sir, sntrrltil ttrcrrgtwrbil apa L/ang diberiksn keTtnda

rtrcrektt olclt TtLlmt tttcrakn. Sasurrgguluttltt tncrekt scbelum itu di dunin sdslalt

orulng-orLurg rlturg hcrltuut bnik; trrucktt satlikit sekali tidur di waktu mnlnrn; dan di

ttkltir-nklrir rrrttlturr rrrcrakn rtterrrolrtttt nnlllLtn (kcltntln Allnl). Dan pndn lnrta-hartn

tnarckLt ttth lrtrk ttrtttk ornng niskirr ynng nrcmintn dnn ornng triskin yang tidak

r r t ut d 4t t t It n gi o n . " (Adz-D zAriyit [51] : 1 5-1-9)

Allah menegaskan bahwa ciri utarna orang-orang yang bersifat mulia

adalah suka berbuat baik. Amal kebaikan ini dapat dilihat dengan nyata pada

ibadah mereka di r'vaktu malam hari, membaca istighfar di waktu tengah malam

dengan rnenghambakan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Di samping

itu, amal kebaikan mereka dapat dilihat pada pemberian zakat kepada fakir

miskin karena didorong rasa belas kasihan dan cinta kasih kepada mereka.

Allah swt. berlirman,

5,4.t f5i * sG:; e,lj'\ 3ir"V ief # Lt3sit

L. ; Ai "b, 1\ &;6,1i- AV;;ai 5)ry- )', i{1i 5}f: ; }A\
-ilsa

"Dnn orang-orang yang lterinran, Ielnki dnn perentpuur, sebagiat merekn

(ndntal l m enj adi pe nolon gb agi seh n gi nrt tT nn g l tti n. Me rekn nrcny u ruh (men gerj nkan)
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l/atry haik, ttt(:ttccg0lt Vnng nlungklr, nrctt(liriktnt sltalttt, tilenunaikan zsknt, tlnn
mereka tant kcTtnh Allslr tlnn rosrtl-l'lqtr. Mcrckn itu nknt diltari rshnurt ttlch Allnh;
sesuttggulmtln Allslr Mnlts Perknsn lngi Mnhn BijttksLtrttr." (At-Taubah [9]:71)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang akan rnemperoleh keberkahan
dan naungan rahmat Allah adalah golongan yang beriman kepada Allah,
saling memberikan bimbingan dengan bantuan clan kasih sayang, rnenyeru
pada kebaikan dan mencegah kejahatan, rnenjalin hubungan dengan Allah,
mengerjakan shalat, dan menjalin hubungan antara sesal-na merekir dengan
cara menunaikan zakat. Allah swt. berfirman,

,i\;i$ o. 5|7u,'b!\J'^ t1J\ br:1,itAi V\3,6{ e"Wf
,i ,j^jl;it 6.5'K5/

"(Yaitu) or0ttg-or0tIg rlotrg jiko Knrri tcgttltlitur katlutluknn ntcrckn tli trrtkn
burrti, rriscrtytr rttcrekn rrrcttdiriknt slmlLtt, rrranrurnikttn znkttt, rrrctrtltLrtth Itcrlttttrt
tlttrtg bnik dnt trrcncagttlt pcr[ttttttttrr tlttrrg trrrutgknr; tltur kcptttltt Alltt]rltrlr kotiltsli
scgnln urusnrt." (Al-Hajj [22]: al)

Allah menjadikan pemberiirn zakirt sebagai salirh satu tujuan ur-rtuk rr-reraih

kesuksesan dan kekuasaan di mr.rka bumi.

Di antara hadits-hadits Rasulullah sa\\r. yang menganjurkan mernbayar
zakat adalah :

'i' Tirmidzi rneriwayatkan dari Abu Kabsyah al-Anmari, bahwa Rasulullah
bersabda,

,,: ut:G ,L.t-. g;i; ,h*:-jilrr;
\': ,t'f "irr 

Jrr; f t ,,;+ i ,:'AL;'E

*'-t Y
"Adn tigo pcrknro ynrtg tkrt ltcrjonji nttts kctign |tt'rkttrtr tcrscltut dLtrr nku

sntrrltttiknrr sttttt licTtr'rth littlinrt, rrrnkt .lttgttlnlt: ltnrts titlttk uknrt ItcrktLrtrrrg

discltsbknn sctleknlq tidnklnh seornng ltntrrhn rtrcntlnTtttt ,tcrlttkuttrt zolinr tnlti Llitt

bersabnr stns kcznlinrttrt tcrscltut trrclninksrt Allnh rrtcrrurtrltnl*ttrt kcrrttLlinttn

bsgirtVn; titlnklslr scorcr/g hotrrbn ntnriltttkn .tirttu Ttannirrtnttn (kepatltt ()r{tng

lnin) rtrclair*at Allsh nrarrrhukn ltngirrrlrt pirrtu kurriskitttttr." I

HR I'irmidzi kitab "az-Zuhd," bab 'Mui liit h'latsal ad-Dun ya Mitsl Arbahh Nafar," l4z5)jilid IV, hal. 562. Abu Isa berkata, "Haclits ini harsan laei sahih."

' -'l'
CAV

$ o' "1J-9 
^i

agi sahih.
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Imam Ahmad dan Tinnidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya

Rasulullah saw. bersabd a, "sesungguhnya Allah swt. menerima zokat dan

mengambilnya dengan tangan kanan-Nya, Ialu Dia akan merawatnya

sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kuda, sampai sesuap

nasi (yang engkau berikan akan dirawot-Ilya) hingga meniadi beszr laksana

gunung Uhud."'

Waki'mengatakan, hadits ini sesuai dengan firman Allah dalam kitab-Nya,

36i',;1i C\5 ei A\ 3j,., 
" r )Q ; (;i ffi:; 

^ 
6143- A
," L;)\

"Tidskkttlt rnercktt nrcngctnlrui, htlnonsonrla Allnh nrcncrirrts tt'ruLtst dsri

hnnths-lnnfun-Nytt Llan nranerinrs znknt, tlsn bttlnt,nsnntln Allnlt Mslut

Pcnerimn tstfuttt Ingi Mnltn PentltttlnngT " (At-Taubah [9]:10a)

Dan juga firman Allah swt.,

@) J,K g Ui{ xi')U 
^Ai i!: \ i;ti'fii F-:4

"Allah menrusnnltkrm rihn tlnn rnuryuburkttn sedeknh. Dnn AIIsfu titlnk

menqukai setinp ornng ynng te toTt dnlam kcknfirsn dan sclnlu be rbttnt dctsn."

(Al-Baqarah [2]:276)

Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Anas ra.' dia

berkata, seorang laki-laki Bani Tamim menemui Rasulullah dan berkata,

wahai Rasulullah, aku adalah orang kaya, keluarga besar, banyak anak,

dan banyak kawan yang datang bertamu. Sampaikanlah kepadaku apa

yang harus akr.r lakukan dan bagaimana caranya bersedekah? Rasulullah

saw. menjawab, "Hendaknya engkau mengeluarkan zakat dari harta yang

engkau miliki. Sebob, zakat adalah pembersih yang akan membersihkan

dirimu. Hendaknya engkau menjalin hubungan silaturahmi dengan

keluarga dan memperhatikan nasib orang miskin, tetangga, dan orang yang

meminta-minta."'

Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

.:'.t .')L-\.i ; J*- i ,,I \ < \? \'

' HR B"kh".tJ"ngan lafal yang hanrpir serupa kit ab 'hz'Zakith,"bab "Ltt Yaqba.l AllaLSlql*gr!
minGhululwalnYrqbttl ilia Xiin Kaibn Tlnyyib, jrlidll hal. r34. Tirmidzi.kitab "az-Zakdhl'bab
"Mi Jah li Fadhl "az'Zakih,"," [66 r ]. Ah mad dalam al- \lusnad' jilid ll' hal. z68' 4o4 dan 47 t ', HR Ahriad dalam al-Musnarl, jilid lll. hal. r36. Hadits ini dhaiL Lihal Tamam al-,\4innalr lj58l
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"Aktt bcrsurrtTtilt otns tigt lml: Allttlt tidnk oknn tncrnTtarlokukqrt orttng Vattg
rnetttpLnnlni jnst Lloltrnr Islnrtr scTtcrti ortttg tlttrtg titlnk nrenrpuntlni jnsn.

Iasn-jlsn Llnlnrrr Islnrt tcrthlttt TtrtLh tiga pcrklro; slnlnt, lrLtasn, dlrt zttkat.

Tidnklnlt Alldr rrtt'ttthirtthirrg scornrS hturht tii dunin, kcnrudinn nttnryunltktut

ltitrrbingnn tt'rseltut kcltndn st'luin Din di nklirot kdak. Tidnklah scseornng

trrencirttt'ri su0tu klunt, ntclnirtknrr Allnlt tntmnsukkilnnrl0 kc tlslom golongnn

trtcrcks. Pcrksrn kcutt1tnt, nku bcrlwrnTt tiLlsk aknn snlsh bila nku bcrsunrpnlr

tlerrgnrtrrt1n, bnlnpn tidnklL'rlr Allnlr merrtrtupi (nib) scorrtg IrnnrhLt di Llunin

rrrtlttinkntt AIInlt putt ntcrrtrtttpinyn p{tdo lmri kismnt."l

Dalam al-Ausdtlr,Tl-rabrani nterilvayatkan dari )abir ra. bahrvasanya seorang

laki-laki bertanya, rvahai Rasulullah, bagainrana pendapatnru tentang

seseorallg yang rnembayar zakatnya? Rasulullah szrw. menjawab,

:'t":; i; "lu ;s';5;i ;
"Bttrnrtgsinltrl L/(lttg rrterturrnikttrt zokot lrnrtnrryn, urttkn kcburuknruttln teltilr

I c r n1 n1t tl n r i t r.t1 tt. "'

Imar.n Bukhari dar-r Mr,rslim meriwayatkan dari farir bin Abdullah, dia

berkata, aku berbaiirt kepada Rirsulullah saw. untuk mendirikan shalat,

rnenrbayar zakat, clan mer-nberi nasihat kepada setiap Muslim.r

HR Ahmad c'lirlanr al-,VusrtoLl, jilid \/1, hal. r45 dan r6o.
Pengarang Majnta' ttz-Zau,a'id, iilid IIl, hal. 63 berkata, "Hadits ini cliriwayatkan oleh
Thabrani d'.rlam al-Ar.r,sath dan snnatlnya baik, meskipun ada sebagian perawinyrr
yarrg masih diperselisihkirn." Drrlant at-T,trthih wtt ttt-Tarhib, Nlundziri berkata,
"Hadits ini dirirvayatkan oleh 'fhabranr dalrrm rrl Atvsath dan lafal haclits ini dalam
riwayalnva..lbntt Klruzaitttrh dalarn .S/ralrlfi-n1ir dun Hakim sccrra rinrlkas dengan lalirl:
);.-i$ij,.:--!:.;::"JikukrtntutcliltmttttutLtikdttartkrillturlantu,berirtiktmu
tilah membuttng keburukannya'dori iiriiu.;;ltakim berkata, "Hadlts ini safrin menlrrut
sr.'arat Nlttslirr,l' Di clalarn Katr: ol-'Lirttrrrril, haclits ini ditrisbalrkan kepada'Ihabrani dalam
al-Awssth dari Jabir ltstZ8l iilid VI, hal. zs7.
HRBukhari.kitatr'h---Zakri/r."bab'a/-Ba;ithhltltu"itz Zukih,"." jilidll,hal. r jr-r jz,kitab
"al-Ahknm,"ba,b"KuyJdYtbLryi'ul Im,intttn-Nas?",ilidlX,hill gO.Muslim,kitab"al-imin,"
bab "Bnyan Att ad-Din an-Nttshiltalt" [97]. Tirnridzi kiIab "aI-Birr wa asVShilah,"bab "Ma
IQbfi an Nashihah," Ir925]jilid IV l.ral. 32.1. Darimi kitab ",r/ Buyu',"bab "fi an-Nashihah,"
1ilid Il, hal. 248. irlusnod Aittttn,l..jilid f\', hal. ,rs8, 36t, 364 dan j65.

,jy;r rbrj
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Peringatan Bagi Orang-orang

= &) yang Enggan Mengeluarkan Zakatt (i.3

Allah swt. berfirnran,

et\-3i J6\t;*V )G)\i -,€'ti <;\&t yrj:,r"qiir;Y"w

ilt3;,r*iK"i;;l:>,,""*1'€ j*ct':^l:#;";;;-yt
"17ni ttrntrg-Ltrrlttg tliul{ bcrirtrtur, scsint,ggrr/lrtTtt s('bagiott bcssr tlttri or0ttg-

ttrnrtg nliut Ynltudi dnt rttlrib-rtlrib NLtsrnrri l,t'rtnr-bcrrnr nrott0k0tt hnrtt ttr0rrc

tlcngnt.jnlnrt rllrtgbntil tltttt ttrcrt'ks rrrurglrnlnrrg-lutlntgi (nmutsin) 
'lari 

jnlm AIlah.

Dttt ttrtrtg-t)r. ttg rynttc trtt'rtrliutptrtt ctnili diln lrcrnk dntt titlLtk trtatut.fknlkatrtttltt

Ttntltr jdntr Allnh, rrrtkn bcritsltttknrrlttlr kcpnth rrrt'rakn, (bnltit,n urcreks nknrr

tttctrdnlttt) si/r-sa rTnrrg ytadilt, pttlLt lt0ri L'utt15 dLrtr Ttardt itu tliltLrttrcktttr tlolnrrt ncrtkt

Jnltntrrrnrtt, Isltr tlibnkrtr tlctr{ttrtrttlrt tlshi rrrcrt'ktr, lLurrhutrg dnn 7tutt5;grtng nrcrekn,

(lnltt dikttttlcntr) kt'pttIn trtt'rckt, "ltrilnlr lrsrtt bt'trtiutlu Vnttg knttttt sirttlttttt tuttttk

dirirtttr scrrtiiri, rrrskn rnsnkrttrlnlr saktrnrrg (nkifut tltrri) tltrt t/0ng kin!It sirttpnrr

itu." (At-T aubah [9]: 3a-35)

Allah snt. berfirnran,

t;,';W:"&.t',Afrr6;.MoxiftitirntJ::.tt\ati;'1;
_ "+6fu9$6 vfiV.i,A\ L b fu i54\ & " zw.(
"Scknli*oli jr.lttturlslr ornnN-()rnnN tlLrttg l,nklil tlerrgttrt Imrtn tlntrg Allilr

l,crikut keTtttln nter('lis tlsri ksrttrtitr-l'Jryo rttt'tr11t'rrrgl;t, Itdtiun kcltqklilnt ittt lraik

btrti rrrcraktr. St'bcunrrttltt kclrnklilnr itu trdtlttlr ltttntk bngi ttrcrckn. Hnrfn tlnrtg

tnercks ltttliltilksrt itrt nknr diknlutrgknr kt'lnk di lclrcrntln tli lnri Kinrrtttt. Dnrr

l;eputtrlrrtrtr Alhlilnlt scgnln unristtrt (t1nrt;4 ndn) Lli lnttgit Liut di burrri. Dnn Allnlr

rrrcttgatttluti tlptl Lltttltl kturrtt lterjLtktll. " (Ali 'Imrin [3]: 180)

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkatr dari Abu Hurairah,

barhwasarnya Rasulullah sarv. bersabd a, "Tiadn seorong putt yang memiliki harta

simpanan dan tidak mau mengeluarkarr zakatnya, rnelainkan hsrta tersebut akqn

' Harta yang disimpannya ittr kelak pada hari kiar-nat akar-r urenjadikalung yarrg terbuirt tlari
api neraka dan digantung pacla leher mereka.
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dipanaskan di dalarn neraka lahanam,lantas dijadikttn kepingan-kepingan lalu
digosokkan pada kedua pinggang dan keningnya hingga Attah mengaclili hamba-
hamba-Nya pada suatu hari yanglamanyu sama dengan lima puluh ribu tahun
(dalam perhitungan dunia, penj). Setelah itu, dipertiltatkatr jalannya; apakalt
menuju surga ataukah ke neraka. Tidak ada seorang pemilik unta pun yqng
enggan membayarkan zakat untanyg melainkan akan dibaringkan di htpangan
yang sangat luas, lalu w'tta-unta itu dihslLu untuk menginjttk in.iak tubuhnya.
Setiap kali yang terakhir selesai menginjaknya, maka ttnta yttng pertctma kembali
dihalau untuk menginjak dirinya hingga Allah mernberi ketenttrttn tentsng
nasib hamba-hamba-l'lya, pada hari yttng lamanya sttma dengan lirna puluh
ribu tahun. Kemudian jalannya diperlihatkan, apakah nrenuju surga ataukah
ke neraka. Tidak ada seorang pemilik kambing pun yatry enggdn membayarkan
zakatnya meloinkan akan dibaringkan di tonah lapang yang sangat luas, di nrerta
hewan-hewon tersebut akan menginjak-injaknya dengan kuku-kuku kakinya darr

menanduknya dengan tanduknya, dan di antara hewsn-hewan itu tidak atJa

yang tanduknya melengkung atau tidak bertanduk. setelqh kambing yang paling
terakhir menanduknya, maka kambing yang pertoma diholeu supaya menantluk
dan menginjak dirinya sampai Allah mengadili hamba-hqmba-r,lya pada hari yang
lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun delam hitungan kalion. Kemudian
jalannya diperlihatkan, apakah menuju surga ataukah ke nersktt." para sahabat
bertanya, bagair.nanar dengan kuda, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Kuda

di ubun-ubunnyo." Atau beliau bersabda, "Kuda pada ubun-ubtrnnya tertera
kebeikan hingga hari kiamttt. Kudq ada tiga macam; kuda yang bogi seseorarry

merupakan pahala, kuda yang bagi seseorang merupakan perrutup, dan kuda yang
bagi seseorang merupakan dosa. Adapun kuda yang baginya mertrpakan pahala
adalah seseorang yang menggunakannya di jalan Alloh dan mempersiapkannya
untuk tujuan tersebut. oleh korena itu, setiap sesuatu yang dimaken hewon itu,
make ia akon dicatat Allah sebagai pahala. seandainya dia menggembalakannya
di tempat penggembaleen, moka tidaklah hewan itu memaken sesuatu melainkan
Allah menetapkannya sebagai pahala baginya. Dan jika diberi minum clari sungai,
maka setiap tetes air yang masuk ke dolam perutnya akan menjadi pahala."
Hingga Rasulullah rnenyebutkan pahala pada kencing dan kotoranny a. "lika kuda
menaiki satu atau dua tempat yang tinggi, maka setiap langkah yang ditempuh okan
menjadi pahala. sedangkan kuda yang akan menjadi penutup baginya iolah kuda
yang dipelihara seseorang karena kegemaran dan keindshan tanpa mengabaikan
hak pengendaro dan memberinya makan, baik ketika susah maupun ketika lapang.

sedangkan kuda yang menimbulkan dosa yaitu jika orang memeliharanya untuk
bermegah-megahan, takobur keangkuhan, dan ingin dipuji orang lain.,, para
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sahabat kembali bertanya, bagairnana dengan keledai, wahai Rasulullah? Beliau

menjawab, "Tidak ada satu ayat pun yatrg diturunkan Allah kepadaku terkait hal

ini kecuali ayat 1,ang bersifat komprehensif dan tidak oda duonya,

"Bttrnngsitt.ttn VLtilg ltL'ngerjnknn kabniknn seberlt dzsrrnh ytttn, niscnya dia

ttkln iltelilnt (bnlasan)nyn. Dttrt bnrartgsinpn yung rtrt'ttgerjLtknn kejnlntan seberat

dztrrnlt 1tttn, niscnyo dis nkntr malilutt (bnlnsnt)rryn." (Az-Zalzalah [99]: 7-8)

Imam Bukhari dan Muslirn meriwayatkan dari Abu llurairah, dari

Rirsulullah, beliau bersabda, "Bttrangsiapa yong dilteri Allah httrta tetapi tidak

mengelunrkan zakatnlta, mnka hsrta tcrsebut okan beruboh wujud ptda hori

kiqmat menjadi seekor ular jantan yang berbisa, dan di atas kedua matanya

terdapat dua ltintik hitom pekat, lalu dikalungkan ke leher si pemilik harta

tersebut. t llqr itu kemudian memegang rahangnya dan berkata kepadanya, Aku

ini adalah harta sintpananlnu dut harta kekayaanmu.' Kernudian Rasulttllah

saw. membaca ayat berikut ini,

t 3'W7:5'; S. AG'; jV s$i ftfl \t'o;c: e5\'"iG1')
,r4E S)d::,

,/ r/
r) [J

t3 lz
4I!\J e;')69"t4\3{b4

E/c
{;lr, o:fi\ Lt* iu ;is,ai i J . 

"\ 
iu

"seksli-knli jnnganlnlt orLln1:-L)r0ng tlang bakltil dcngnn ltnrtn ryLutg AIItrlr

btriksn kcltndn trtcrcko dsri ktrurrin-Nt1n rrtcttyorrgkn bnlnttn kahskhilnn itu ltnik bngi

nereks. Sehcnorntltt kcltnkltilsn itu qtlnlttlt buruk bngi nterclin. Harta ynrrg merckn

ltnkhilknrt itu nktttt diknlurrgknn lcclslt di lclrcrnrytt tJi lwri Kitmnt. Dnrt kt'1tunr1nnrr

Allah-lnlr segttln ittnrisnrt (ytng atln) tli Inttgit dnn di buni. Dntr AIIslt mcnge tahui

Ltps yotrg ktrrrrtL ke rjttktm." (Ali 'Imrdn [3]: 180)

Ibnu Majah, Bazzar, dan Baihaki meriu,ayatkirn -redaksi dari Baihaki-

dari Ibnu Umar ra. bahrva Rasulullah saw. bersabda, "Wahai orang-orqng

Muhajirin! Ada lima perkara, jika kalian diuji detryan lima perknrn ini dan

menimpa kolian -aku berlindung kepada Allah agar kelian tidak mengalaminya-:

Tidaklnh perltuatan keji (zina) sudah merajalela di antara sutttu kaum hingga

mereka rnelakukannya secara terang-terangan, melainkan mewaltohlah di qntarq

mereka penyakit-penyakit yang belum pernah dialami oleh para pendalrulu

mereka; tidaklah mereka mengurangi tokararr dan timbangan rnelainkan akan

\/)

' HR Bukhari, kitab "oz-Zokdh," bab "Ilsnl iv'lani' "az-Zakiih," wn Qawlu Tahla,"
.ii * 1; :;;+ .1, -tr j +F ) ; i:!r-. c;l -'-' --i,.ir,
[26] lilid ll, hal. i;sz. Abu Daud, kitab "rrz Zakiih," bab "fi Huquq sl-Nlal," It6s8] jilid II,
hal. ioz-:o3. Ahmad dalam al-Mu.snad, jilid II, hal. z6z tlan j83.
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ditimpakan kepada mereka musim kemarau, kekurangan bahan makonan, dan

kezaliman penguasa; tidaklah mereka enggan mengeluarkan zakat harta mereka

melainkan mereka tidak akan mendapat air lrujan dari langit. Sekiranya bukon

karena adanya hewan ternak, niscaya hujan tidak akan turun untuk mereka;

tidaklah mereka melanggar janji Allah dan janji rasul-I'lya melainkan mereka

akan dijajah oleh musuh dari bangsa lain yang akan merampas sebagian kekayaan

mereka; tidaklah para pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum

yangterdapat dalom kiteb Allah, melainkan pergolakan mereka di tetapkan terjadi

di antare mereka (sendiri)."'

Imarn Bukhari dan Muslim rneriwayatkan dari Ahnaf bin Qais, dia berkata,

aku berada di antara sejurnlah orang Quraisy. Lalu seseorang'datang dengan

rambut dan pakaian yang kusut serta keadaan yang tidak terurus. Setelah berada

di depan mereka, dia pun memberi salam, Ialu berkata, "Berilah kabar kepada

orang-orang yang menyimpan hartanya, bahwa kelak batu dipanaskan di neraka

fahannam lalu diletakkan di puting susu salah seorang dari mereka hingga

ternbus keluar dari pangkal bahunya, dan diletakkan di pangkal bahu hingga

tembus keluar dari pangkal susu, hingga badannya terguncangi' Kemudian

dia berpaling dan menuju ke satu tiang. Aku mengikutinya lantas duduk di

dekatnya. Saat itu, aku belum mengenal siapa dia. Aku berkata kepadanya,

aku melihat orang-orang itu tidak menyukai apa yang engkau katakan tadi.

Dia berkata, orang-orang itu tidak tahu apa yang pernah dikatakan kekasihku

kepadaku. aku bertanya kepadanya, Siapakah kekasihmu? Dia menjawab,

Rasulullah, Muhammad saw.. Pernahkah engkau melihat bukit Uhud? Perawi

berkata, kernudian aku menatap matahari pada waktu siang yang tersisa. Aku

teringat Rasulullah saw pernah menyuruhku ke suatu tempat untuk suatu

keperluan. Aku menjawab, iya. Beliau bersabda, 'Aku tidak ingin mcmpunyui

emas sebesar bukit Uhud yang aku infakkan semuanya. Aku hanya menghendaki

uang tiga dinar." Orang-orang itu memang tidak tahu apa-apa. Mereka hanya

mengumpulkan harta duniawi. Demi Allah, aku tidak akan meminta harta

duniawi kepada mereka, dan tidak pula akan meminta saran kepada mereka

tentang agama hingga aku rnenghadap Allah swt..'

HR Ibnu Majah, kitab 'hl Jitan," bab "al-'Uqubkt," Iaor9] jilid II, hal. r33z-r333. Daiam
az-Zawh'id dinyatakan bahiva hadits ini boleh dijadikan sebagai landasan amal ibadah.
Dia adalah Abu l)zarr ra.
HR Bukhari, kitab "az-Zakiih," bab "Ma L)ddiya Zakatuhu, f,tlnysa bi Kanzin," iilid II, hal.
r33. Muslim, kitab "az-Zaklth,"bab'fi al-Kanizinli al-Amwal wu at-Taghlidh'alayhim," |.4)
jilid II, hal. 689-690.



. Hukuman bagi Orang

=-\Gn 
yang Enggan Mengeluarkan Zakat \t+

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang diyakini oleh seluruh umat

Islam. Zakat juga merupakan amal ibadah yang sudah urlum dan termasuk

fondasi agama yang paling penting. Iika seseorang mengingkari kewajiban zakat,

dia dinyatakan keluar dari Islam dan harus dihukum mati karena kafir, kecuali jika

dia termasuk orang yang baru memeluk Islam. Sebab, pengingkarannya masih

dapat dimaklumi karena dia belum mengetahui hukum-hukum agama Islam.

Orang yang enggan mengeluarkan zakat, tapi dia masih mengakui bahwa

zakat adalah wajib, maka dia berdosa atas keengganannya mengeluarkan za-

kat, tapi dia tidak keluar dari Islam. Bagi penguasa, dia berhak mengambil

zakat hartanya (orang yang enggan mengeluarkan zakat, red) secara paksa

dan menjatuhkan hukuman terhadapnya. Meskipun demikian, penguasa ti-

dak diperbolehkan mengambil harta melebihi dari jumlah yang telah ditetap-

kan jumlahnya. Imam Ahmad dan Syafi'i dalam pendapatnya versi lama,

mengatakan, penguasa boleh mengambil hartanya (zakat dari harta yang harus

dikeluarkan, red) bahkan lebih dari yang semestinya sebagai denda baginya'.

Sebagai landasannya adalah hadits yang diriwayatkan Ahmad, Nasai, Abu Daud,

Hakim, dan Baihaki dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, dia

berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda,

taU2tl

"setiap unta yang digenfualakan utnjib dikeluarken zakntnya, yaitu setiap

empat puluh ekor harus dikelurtrkan zakntnya sebanynk seekor nnnk unts betina,

tanpa memisaltkon unto ynng dihiturtg. Barangsiapa Vang membayar zakntnya

dengan niat untuk memperoleh pahala, niscaya din memperoleh pahalanya.

Barongsinpn yang enggan mengelunrknn zakntnya, rnnknksmi nkan mengnmbilnya

ditembah lagi dengan sepnrth lnrtanya, sebagai suatu kelurusan yang menjadi

hnk Allah swt., tetnpi zakst tidsk boleh diterinm oleh keluarga Muhammad sau.,

' Termasuk seseorang yang menyembunyikan hartanya supaya tidak dikenakan zakat, namun
akhirnya diketahui oleh pihak penguasa.

' AI- Azmah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.
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sedikitpun." l Ketika Ahmad ditanya mengenai sanad hadits ini, dia menjawab,
sanadnya baik. Hakim memberikan komentar tentang perawi yang bernama,
Bahz, haditsnya sahih.'

|ika suatu kaum enggan membayar zakat, meskipun masih tetap meyakini
kewajibannya, dan mereka memiliki kekuatan tentara dan pertahanan yang kuat,
mereka harus diperangi sampai mau mengeluarkan zakat. Sebagai landasannya

adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar ra.,

bahwasanya Rasulullah bersabda,

. i -t. 
'. t, 

t .,,,r,"-r.iu' Jr-, rr^-*: 3i, ..:u, :rl .l: V :i,rr-& .,L ,ruJrJrii ii .rli
^ r. ."" 

' 
;'r,F, \': ,-J';,ij .'i-orL: ri" \.*;.4, 'ro, rjlj .;K;ir ri!_. .;>r-alr

"1' *o,{,.u;J .l$)i
" Aku rliperintahksn untuk ntemerartgi umat manusio ttinggn *rrrt o t,rrrot ri

baltwn tidak sdn Tulnn selain AIIah dan bahu,a Muhammod adalah utusqn Allah,
mcndiriknn slnlot dnn membayar zakat. Serudninya mereka telnh herbunt demikinn,

mereka teloh melindungi darah dsn harta tnerekn dnriku, kecuali terkait ltsk
Islam (bila rnerekg melnnggur oturan Islnm), dan perlitungan nrcreka diseraltkon

s ep entltny a kep a d a AII sl t. " 3

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad,
Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud dari Abu Hurairah, dia berkata, ketika
Rasulullah saw. wafat dan Abu Bakar didaulat sebagai khalifah, banyak kalangan
bangsa Arab yang murtad. Umar berkata kepada Abu Bakar, bagaimana
engkau memerangi mereka,a padahal Rasulullah saw. telah bersabda, Akr.t

' HR N"r"i, kitab "az-Zakdh," bab "Llqubah Mani' az-Zakhh|," lz+++l jllid.! hal. r5, dan
bab "Suquth az-Zakdh," 'an al-Ibil ldzh Kanat Rusitlhn Ii Ahliha wa Li Hamulatihim," lz449ljilid V, hal. 25. Abu_.Daud,kttab "az-Zakhh,"bab "fi Zakhh cts-Sd'imah," Ir575] jilid it, hil.
233. Darimi kitab "az-Zakah," L>ab "Laysa fi Amwamil al-Ibil Shadaqah," jllid'\ hal. 396.
Ahmad dalam al Musnad. jilid V hal. z dah 4. Baihakikitab "az-Zakah,"rta! "Ma yuiqith
ash-Shadaqah hn al-Mhsyiyah," jll1d IV hal. rr6. Hakim kitab "az-Zakdh,"bab'Akbaial-
Kaba'iral-lsyrak,'jilidl.hal.:g8.Hakimberkata."saradhaditsinisahihseperliyangtelah
kami sebutkan sebelumnya dalam bahasan kategori sahih, meskipun Bukhari, dan M"uslim,
tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi.

' HR Baihaki bahwa Syaf i berkata, "Hadits ini tidak diakui kesahihannva oleh Ulama hadits.
Sekiranya ia sahih, niscaya kami menjadikannya sebagai landasan amall'

' HR Bukhari, dengan Ialal yang serupa kitab "ash-Shalah," bab "Fadhal lstiqbal al-eiblah,"
jilid. I. hal. r.o8 rog..Muslim, kirab "al-Iman." bab "al-Amri bi Qital an-Nai, hatta yaqulu;
LdIIaha lllallah, Muhammad Rasulullah, wa Yuqimu ash-shalhh wa Yu'tu "az-Zakdh,",'r je]1
jilid I, hal. 53.. Baihaki kitab "az-Zakdh," bab ^al-Ummahat Tamutu wa Tabqa as-Siiihil
NisabanJa Yu'khdzu Minha," jilid IV, hal. ro4. Hakim kitab "az-Zakah," jrlid I, hal. 387. Abu
Daud,kitab "al.lihad."bab"Ala MaYuqatalal-Musyrikun?"Iz6qrl iilid III,hal. ror-roz.
Nasai, kitab "Tahrim ad-Dam." bab Ir ] I:q6zl jilid V hal. 76.a Maksudnya, Bani Ya'bul Pada awalnya mereka telah mengumpulkan zakat dan hendak
mengirimkannya kepada Abu Bakar, tetapi dilarang oleli Malik binu Nuwairah yang
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diperintahkan untuk memerangi ufttat ntanusia hingga trcreka mengucapkan,
"Tinda Tuhan selain Allah. Banrngsiapa yang telah mengucapkannya, maka dia
telah memeliharaharta dan dirinya, kecueli terkait httknya, sedangkan hitungan
amalnya diserahkonkepada Alltth sryf.."Abu Ilakar berkata, den-ri Allah, aku tetap
memerangi orang yang mernisahkatr antara shalat dengar-r zakat sebarb zakat

merr.rpakan kewajiban yang berkaitan dengan harta. Derni Allah, seandainya

mereka tidak ingin rlenyerahkirn anak (karnbing betina yang berumur satu
tahun) yang pernah mereka berikan kepacla Rasulullah sarv., niscarya aku akan

memerangi mereka karena keengganannya. umar berkata, demi Allah, Allah
telah n-ren-rbukakan hati Abu Bakar untuk rnenyerukan peperangan ini, hingga
aku pun yakin bahw.l apa yang diputuskannya benar.'

Menurut redaksi Muslinr, Abu Daud, dan Tirmidzi, dinyatakan bahwa
kalirnat yang berbunyi, "seandainya mereka tidak ingin rr.renyerahkan tali untirl"
sebagai ganti dari kata anak (kambing betina berunrur satu tahun).

Zakat diwajibkan bagi setiap Muslirn merdekir, (harta yang dimilikinya)
rnencapai nisab dari salah satu jenis harta yang r,r,ajib untuk dikeluarkan
zakatnya.

Berikut ini adalah syarat-syarat harta dihitung sirtu nisab:

Orang yang Diwajibkan

=Nti Mengeluarkan Zakat qt4-

rnembagi bagikann,va di antara sesama mercka. Orang iniltrh yang rnenjadi pemicu
permasala_han_clan meninbulkar-r l<eraguan pada Umar, sampni ia-mintii Abu Bakar
m.eninjau kembali keputusrinnyit nrcnrelhngi nrereka. 'I'etapi usulan Umar tersebut ditolak
Abtr Bakar dertgarr alrtsatt [rcrtlrr.irrkirn Ir,rdit: tersclrrrt. Mereka diperirngi Alru Brrl<irr I'atla
a*'ltl Pgnlgr;61lharrnyu, r irilu tahrrrr r r H.
HRBukhari,kital-t'itz Zsktih,"bab"t\1tjiibaz Zakith," jllidll,hal. rIr,dankitab "lstitaltuh
al-Murtaddinwaal-Muinitliii."jilirl IX,h:rl. r9-zo,.larikitab "ttl I'tishtimbial kitttbt,aos
Sunnoh,"bab "dl-lqtido' bi Sunan Rasulullttll 5a1,.," jilicl IX, hal. r r 3. Muslim, kitab "ol-imhn,"
bab "al Amri bi Qital arr-Nr;.s, lnttrt Y,rtlirli; L,tlliln lllallih, Nluhanmnd Rttsilultlih," '3zl
jilidI,hal 5r 5z.Tirmidzikitirb'hl irit,)tr'tut Rasulilltih.,"trab'iUri lithLlmirtuoniqAtilo
cr-,\hs Hatti Yrqili; Liill,iltn lll,tlLilt," [.rOoZ] iilicl V hal. :,-+. Nasai, kitab "az-ZikAh,"
bah ".\4rrrl'rrz z,tkJlt." Izaarljilid V.hal. r4-rs..lan kitrb "nl-liltittl." brb "l\alub ul JihnJ."
[.roor jjilid VI. hal. s. drrn kitil, "Trthritn ad-Dlm bah I r ] ljeoel iilid Vil. ha(.7o-77. Abu
Daud,kitab'hz-Zakhh,"bab Ir] [rSs6]jilid II, hal. r98. Dalirrn ,il-Jatni'osEShagfrirNasai,
berkata, "Hadits ini dirir'vay.rtkan oleh sejunrlah ulanra hadits dan sebagai hadits fruta.rvatir."
Baihaki kitab 'lu-znkdh,"blb "al-Llmnnhht 'Iittrtitu wn Tabaa x sakltil Nisabtrn fd yu'khadz
minha," jilid.IV, hal. ro4. Hakim kitab "az-Zoki)h," iilid L tiat. 3tr7. Hakim berk'ata, "sanatj
hadits ini sahih, narnun Bukhari, dan Nluslin'r, ticlik meriwayatkan hadits ini dari Imriin
al-Qaththan. Keengganan keduanyir untuk tidak rnenerima irnran al-Qaththan tidaktah
menglralangi u_ntuk tetap menjadikanr.rya sebagai hujjah dalam riwayat hadits. sebab, dia
adalah perawi hadits yang bertanggurrgjar.abl' Pern)iataan ini didukirng oleh Dzahabi.
Maksudnya, memang. benirr tali unti.l, na_llun ungkaparn ini clisampaikan hanya untuk
melebihkan suatu perkara (penegasrrr, rcd).

I
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r. Harta yang dimiliki rnelebihi kebutuhan pokok seseorang, seperti rnakanan,

pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan sarana untuk mencari nafkah.

2. Dimiliki selama satu tahun berdasarkan penanggalan Hijriah dan dihitung
sejak mulainya memiliki nisab. lika terjadi penyusutan di pertengahan
tahun, lalr-r kembali lagi menjadi cr.rkup satu nisab pada tahun itu juga,
maka permulairn tahun dihitung sejak tercapainya nisab tersebut.

Imam Nau,arvi berkata, Menurut rnazl-rab kami, rrrazhab Malik, Ahrnad,
dan mayoritas ularna, harta yang r,r'ajib dikeluarkan zakatnya disyariatkan harus
mencukupi hitungan waktr.r selarna satu tahun penuh, seperti emas, perak, darr

binatang ternak. fika sepanjang tahun tersebut mengalami kekurangan nisab,
maka hitungan tahun akar-r terputus. Jika setelah itu nisab kembali mencukupi,
maka hitur-rgirn berlirku lagi sejak tercapainl'a nisab tersebut.

Abu Hanifhh berkata, Hitungan nisirb harus dimulai pada awal hingga akhir
tahuu dar-r kekurangan yang terjadi di dalam kurr,rn tahun tersebut tidak dihitung.
Bahkan, jika seseorang rnempunyai dua ratus dirham, lalu harta tersebut habis
di pertengahan tahun dan hanya tersisa satu dirham, atau rremiliki empat puluh
ekor karnbiug clan di pertengahan tahun hanya tersisa seekor kambing saja,

kemudian pacla akhir tahur-r hartanya mencapai dua ratus dirham atau empat
pulul-r ekor karnbing lagi, rnaka yang bersangkutan diwajibkan mengeluarkan
zakat clari jurnlah harta yang climilikinya pacla akhir tahun."'

Syarart nisab buknn termasuk syarat bagi zakat tanaman dan buah-buahan.
Sebab, zakat tanarlan rvajib dikeluarkan ketika panen. Hal ini berdasarkan pada
firman Allah dalarn sr"rrah Al-Anim,

,, . . . "- *;/i 3 ";-,;L 
\ j;G,

"Dnrt tttrtt'rikorilnlr lnkrnls tli lrtrri rrturrctik lrttsilrryn (tlcngrtrr tlikeltrnrktut
znkntrtrlt)." (Al-An'Am [6]: 1a1)

Abdari berkata, Harta yirng wajib dikeluarkan zakatnya ada dua jenis, yaitu;
pertoma, sesuatll yar-rg tr,rmbuh dar-r berkernbang dengan sendirinya, seperti
jenis biji-bijian dan br.rah-buahan. Zakat tanaman seperti ini dikeluarkan
zakatnya sirat barar-rg tersebut ada (ketika panen> red). Kedua, sesuatu yang
harus ditunggu masa perkentbangannya, seperti uang perak, uang emas dan
barang-barang pemiagaan serta hewan ternak. fenis harta ini tidak diwajibkan
dikeluarkan zakatnya kecuali jika sudah mencapai satu tahun penuh. Inilah

Sekiran,va.nisab dijual padtr pertengahan tahun atau digantikan dengan jenis lair-r, maka
hitungarr lrnrl (tahun) berubah claripenetlpart houlba,r-i harus dilakikai.
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pendapat para ulama fikih, sebagaimana yang termaktub dalam kltab Al-Maimu'

oleh Nawawi.

Hukum Zakat pada Harta Milik Anak-anak dan Orang Gila

Wali yang bertanggung jawab mengurus anak-anak dan orang gila

diwajibkan mengeluarkan zakat dari harta yang mereka miliki apabila sudah

mencukupi atau mencapai nisabnya. Dari Amru bin Syuaib, dari bapaknya dari

kakeknya, dari Abdullah bin Amru, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

r " 
,' 

")r, .,. ,; . 
* !ur;' A{U ;-,6't- )';,J,.*+,J\, i U':! }::,

"Barangsiapa rnenjatli utali bagi anak yntim ynng rnerniliki hartn, lrcndaknya

din meniagakarmya deni ke ptctttingan nnak tersebut dan jangnnlalt dia nrcntbiarknn

hartanya hingga terkikis olelr penfuayaran zakahtyn."l

sanadhaditsini lemah. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, Syafi'i meriwayatkan

sebuah hadits yang mursal sebagai penguat pada hadits ini. Bahkan hadits ini

dinyatakan kuat oleh Syafi'i dengan adanya keumuman hadits-hadits sahih

lain seputar diwajibkannya membayar zakat secara mutlak. Aisyah ra. sendiri

mengeluarkan zakat harta anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya.'

Tirmidzi berkata, Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Beberapa

sahabat Rasulullah berpendapat, harta anak yatim wajib dikeluarkan zakatnya.l

Pendapat ini dipelopori Umar, Ali, Aisyah, dan Ibnu Umar. Hal yang sama

dikatakan oleh Malik, Syaf i, Ahmad, dan Ishaq. Tetapi, ada sejumlah ulamayang

mengatakan bahwa harta yang dimiliki anak yatim tidak diwajibkan mengeluarkan

zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan dan Ibnu Mubarak.

Hukum Seseorang yang Memiliki Harta
yang Mencapai Nisab Tapi Dia Masih Mempunyai Hutang

Barangsiapa mempunyai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, tapi dia

masih punya hutang, hendaknya dia memisahkan harta yang akan dipergunakan

HR Tirmidzi krtab "az-Zakdh," bab "Md lda fi Zakhh Mali," 16+rl jilid III, hat. z3-24.
Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan meialui jalur ini dan di dalam sanadnya masih
terdapat perselisihan di kalangan ulima. Sebab, Mutsanna bin Shabah menyatakan hadits
ini <lhaif]' Al-Muwaththa'kitib "az-Zakah," bab "Zakah Amwal al-Yatama wa at-Tijarah
Lahum ftha," Irzl iilid l, hal. z5r.
Al - M u i a t hth a' kiiab " a z - Z akah," Va " Z akdh Amw al al - Yat am a w a at - Tij hr ah lahum fiha,"
[r:] iilid I, hal. z5r. Daraquthni kitab "az-Zakdh,"bab "Wuiib "az-Zakdh," ft Mal ash-

Shab'iyyi wa al-Yatim," I r ] jilid II, hal. ro9-r ro.
HR Tii'midzi kttab 'hz-Zakiih," bab "Ma ldh fi Zakah al-Yatim," [6ar I jilid III, hal. z:-24.
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untuk melunasi hutangnya terlebih dulu. Setelah itu, dia diharuskan mengeluarkan
zakat dari sisa harta yang dimilikinya setelah hutang-hutangnya terbayar jika
masih mencapai nisab. fika harta yang dimilikinya kurang dari nisab, dia tidak
diwajibkan mengeluarkan zakat, karena dalam keadaan seperti ini, dia termasuk
orang miskin. Rasulullah saw. bersabda,

,* * -* lt +!-r-a \
"Tirtak ocla ketuujibnn ,rf,r, kecunli togi orong knys1."t HR Ahmad dan

Bukhari yang menyebutnya secara muallaq.

Rasulullah saw. bersabda,

r.+jl^r.l .-. ,lt 6j
9J

" Zaket dinnfuil dLtri orang kaya di nntarn merekn kemudian disershknn kepatln

ornng miskin di antnra rnerekn."

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara hutang seseorang kepada Allah
atau kepada manusia. Dalam sebuah hadits dinyatakan, "Hutangkepada Attah
Iebih berhak untuk segera dilunasi."

Orang yang Meninggal Dunia
dan Masih Mempunyai Tanggungan untuk Membayar Zakat

Bagi orang yang meni'ggal dunia dan masih mempunyai tanggungan untuk
mengeluarkan zakat, maka zakatnya wajib dikeluarkan dari hartanya (harta
warisan, red).'Zakat tersebut wajib didahulukan daripada membayar hutang,
wasiat, dan pembagian warisan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.
dalam ayat tentang pembagian warisan atas harta yang dimiliki orang yang
meninggal dunia,

"t(- 
a -'':,. . . -/-3 j\-q.<_*-"tj)*, +Z.U

"sesudnlt dipenuli utasiat ynng kanru huat stau sesudah tlibayar hutang-
Ir u ta ngmu." (An-NisA' [al: 1,2) qadi

Zakat merupakan hutang kepada Allah swt.. Dari Ibnu Abbas ra.,
bahwasanya seorang laki-laki menemui Rasulullah saw. dan bertanya, ibuku

HR Bukhari, kitab "az-Zakafi," bab "ra shadaqah illa 'an Dhahr Gina," d.an lctab "al-
washaya,"ba.b "Ta'wil Qawlilahla ( An-Nisir' [al: iz), jilid IV hal. e . Ahmad dalam Musnad
Ahmad,,jilid II, hal. 294 dan 5or.
Ini adalah rlazhab Syali'i, Ahmad,, Ishaq, dan Abu Tsaur.
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meninggal dunia dan masih berker'vajiban mengqadha' puasa selama satu bulan,

apakah aktr harus berpuasa untukrya? Rasulullah menjawab, "Seandainya ibumu

mempunyai hutang, apakah engkau akan membayar untuknyai"Dia menjawab,

iya. Rasulullah kemudiirn bersabda, "Hutang kepada AIIah lebih berhak uttuk
segere dilutnsi."' HR Bukhari dan Muslim.

Niat Merupakan Syarat Membayar Zakat

Zakat merupakan ibadah. Agar ibadah tersebut menjadi sah, seseorang

yang henclak menseluarkan zakat diharuskar-r berniat. Caranya, seseorang

yang mengeluarkan zakat hanya bertujuan untuk mencari keridhaan Allah,

rnenghararpkan pahala clari sisi-Nya, serta meyakini birhwa apa yang dilaksanakan-

nya adalah zakat vang 61111,nlibkirn bagi dirinya. Allah swt. berfirr.nirn,

lo. . . ir{) o;i1'41 i,i tj9 t-tr Liir) 6
"Pnclslnl nrcrekn tidak tlisurult kcctLtli supaVo nrcrnlentbah Allnlr derrgnn

trrctrrurrtikan ketsstarr kt:ltntla-l'Jt1Lr ddnrn (nrarrinlutktrn) rgonttr tlt'ngnt lurtts."
(Al-Bayyinah [98]:5)

Dalarn Shshih Buklnri clinyirtakiln birhu'a Rasulullah bersabda,

" Sctiop pcrbuntnn tt'rgnrt turtgptdtt nitrtrryn, tlnrt sctiap ornttgakut (me ruTterolelr

h nl ttsa r r t r rc t r u r u t ) iL) tt V tl 11 I tl i n i Lt tkn r r r t1 tt. "

hnanr Malik dan Syaf i rnensyaratkan niat hendaknya dilakukan ketika

membayar zakat. Menurut Atru Hanifah, niat dilvajibkan ketika membiryar

zakat atau tatkala memisahkan harta yang akan dibayarkan zakatnya. Sedangkan

imarn Ahmad membolehkan mendirhulukan niat sebelum mernbayar zakat,

dengan syarat tidak berselang terlalu lama.

Membayar Zakat pada Saat Diwajibkan

Ketika kewajiban nrenrbiryar zakat sudah tiba, hendaknya zakat segera

dikeluarkan. Dan diharamkan nrenunda prelaksanaan kewajiban tersebut dari

waktu telah diwajibkannya kecuali jika ada halangan sehingga tidak mungkin

' HR Bukhari, kitab 'hl ,At,nnn wa an-Nudzur,"bab "lLlzh Nazhsra aw Hala.fa nn Lh Yukallima
Ins,utart fi al-Tidaktahuiyah, tsumma Asalan," jilid VIII, hal. t77. Muslim, kitab 'hsh'
Shiynm," bab "Qad/r,r' a sh-Shiyhm in al-hlayvit," I r S i ] jilid II, hal. 8o4.
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membayar zakat pada saat tersebut. fika memang ada halangan, maka seseorang

diperbolehkan menunda pembayaran zakat hingga batas waktu tertentu, yang
memungkinkan baginya untuk memb ayar zakatyang tertunda. Sebagai landasan

atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad dan Bukhari
dari Uqbah bin Harits, dia berkata, aku shalat Ashar bersama Rasulullah saw..

Tatkala selesai memberi salam, Rasulullah segera berdiri dan pergi menjumpai
istri-istri beliau, lalu beliau datang lagi. Para sahabat merasa heran atas apa

yang dilakukan Rasulullah, karena saat itu, beliau keluar dengan tergesa-gesa.

Rasulullah kemudian bersabda,

n;-i, -it,u''L q-"ri ,G-X"JiJ-lF ,(tulr; ;At e1\i,o"f t
;*rrOo 

shalat, aku'trrirgoi Uot *a aku memiliki em'as,' Orn oi, tidak ingin
emas itu nda di tempatku hingga petang otau malam nqnti. Aku pun menyuruh
ngar emas itu dibagikan."2

Imam Syaf i dan Bukhari dalam at-Tkrtkh meriwayatkan dari Aisyah,
bahwasanya Rasulullah bersabda,

;<$i rt ,o t; istAt -ust- ;
"Tidakloh zakat bercrtmpw d.rrgo, harta metsinkan ia okqn menghancurkan-

nya." HR Humaidi.

Dia menambahkan dengan sabda Rasulullah yang lain,

iy^i' (,'ptaF'V; )i Ji& aJ,, e.*;; i:'"r<"
"Mungkin ada lurtnmu yang wajib dikelurtrkan zakatnya, tapi engkau tidak

mengeluarkannya, sehingga yang haram merusak yang halal."3

Menyegerakan Pembayaran Zakat

Zakat boleh dikeluarkan sebelum satu tahun (waktu mengeluarkan zakat,
red). Zuhri berkata, tidak ada salahnya menyegerakan zakat sebelum datangnya

' fauhari berkata, "at-Tibru adalah satu istilah untuk emas saja, namun sebagian ulama
menyatakan bahwa istilah ini boleh iuga dieunakan pada perak.menyatakan bahwa istilah ini boleh juga digunakan pada pergunaKan Paoa PeraK.

rskan bahwa amal kebaikan mesti diIbnu Baththal berkata, "Hadits ini menegaskan bahwa amal kebaikan mesti disegerakan.
Sebab, penyakit senantiasa menanti, kesibukan selalu menunggu, kematian siafdatang,
dan kebiasian menunda amal termasuk perbuatan vans tidakl'iDuiil'dan kebiasaan menunda amal termasuk perbuatan yang tidak-dlpuii."\ Musnad al-Humaidi l47l jnid I,_hal. rr5 ban Bazzar,'sebigaimana'ddlam al-Majma' jiLid
hal. 64. Hadits ini dhaif. Lihat ad-Dhaifafr [so6ql. Baihaki -dalam 

l<ttab "az-Zakhh:AiA *thal. 64. Hadits ini dhaif. Lthat ad-Dhaifah lso6g). Baihaki
La dalam al-Majma' jrlidlll,
kttab 'hz-ZakAhi bab 'Taiilhal. 64. Hadits ini dhait. Llhat ad-DhaiJah 15o6/. Baihaki dalam kitab "az-Zakhhl'bab "Tajil

gsh lhqaggqlti' jilid IV hal. r r r. Tirmidzikitab "az-Zakah;'6ab "MA lAhf Tajil ash-Shadaqah,"
[628] iilid III, hal. 5a. Abu Daud, kitab'az-Zakdh,"bab "fi Tajil'hz-Zakdh!." frez+l iilid IL hal.
gth lryq?q!!r;' jilid IV, hal. r r r . Tirmidzi kitab "az-Zakah," bab "MA JAh f Tajil ash-Shadaqah,'
[628] jilid_Ill, h_a]. 54 {bu.Daud, kitab 'az-Zakdh,"bab "f Tajil'hz Zakdh,"|'bez+ljilid n, hal.
275-276.lbnu Majah, ktlab'az-ZakAh."bab "Tajil "az-Zakah," qabla Mahalliha," lt9j5l.
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masa satu tahun. Ketika Hasan ditanya mengenai seseorang yang mengeluarkan

zakat tiga tahun sebelum tiba masa diwajibkannya, apakah yang demikian

diperbolehkan? Dia menjawab, Iya.

Syaukani berkata, Pendapat ini menjadi landasan Syafi'i, Ahmad, dan Abu

Hanifah. Pendapat ini juga dianut oleh Hadi dan Qasim, bahkan al-Mualyad

Billah berkata, "Cara yang demikian lebih diutamakani' Tetapi Malik, Rabi'ah,

Sufyan ats-Tsauri, Daud, Abu Ubaid bin Harits, dan Nashir dari kalangan Ahlul

Bait, berpendapat bahwa zakat y ang dikeluarkan sebelum datangnya h aul atau

belum satu tahun tidak sah. Mereka berlandaskan pada hadits-hadits yang

mewajibkan haul (satutahun), sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun demikian, keterangan hadits-hadits tersebut tidak menghilangkan

pendirian ulama yang menyatakan sahnya mendahulukan zakat. Sebab, hukum

wajib memang berkaitan dengan haul danhal ini tidak perlu lagi diperdebatkan.

Masalahnya adalah, apakah sah mendahulukan zakat sebelum datang waktu

satu tahun?

Ibnu Rusyd berkata, "Yang menjadi sebab timbulnya perselisihan pendapat

dari sebuah pertanyaan, apakah zakat termasuk satu ibadah ataukah sebagai

hak yang harus ditunaikan kepada orang miskin? Ulama yang menilai bahwa

zakat merupakan ibadah, kedudukannya sama dengan shalat. Dengan demikian,

zakat tidak diperbolehkan dikeluarkan sebelum waktunya. Sedangkan ulama

yang menilai bahwa zakat adalah hak yang wajib ditetapkan waktunya,

mereka memperbolehkan zakat dikeluarkan sebelum waktunya, dan hal

itu bukan termasuk suatu kewajiban tapi satu bentuk amal saleh. Pendapat

yang dikemukakan imam Syafi'i berdasarkan pada hadits Ali ra., bahwasanya

Rasulullah meminta pembayaran zakat Abbas sebelum tiba waktunya.'

Mendoakan Orang yang Mengeluarkan Zakat

Bagi orang yang menerima zakat, hendaknya dia mendoakan orang yang

mengeluarkan zakat dan diberikan kepadanya. Hal ini berdasarkan pada firman

Allah swt.,

' HR Bukhar i, dan Fath al-Bdri kitab "az-Zakdh," bab "Shalhh al-Imdm wa Do'aihi Ii Shahib
ash-shadaqah wa Qawlihi "Ambillah zakat dari sebagian harla mereka, dengan zakal ilu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka." (At-Taubah
[q]: ro:) iilid III, hal.4z.3. Muslim, kitab "az-Zakdh,"bab "ad-Duh'Ii man Atkbi ash-
Shadaqah'i Irz6] jilid II, hal. zs6. Ibnu Majah, kitab "az-Zakdh," bab "Md Yuqdlu 'inda
Ikhraj"hz-Zakah,''," lvgol jilid L hal. 572. Nasai, kitab "az-Zakah"'bab "Shalah al-lmam
hla ihahib ash-shadaqah)"lz+ssl jilid V hal. 3r. Abu Daud, kitab 'hz-Zakdh"'bab "Do'a

al-Mushaddiq li Ahli aih-Shadaqah," Ir 59o] jilid lI,hal. 246 dan 247.
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"Arnbillah zqkat dsri sebagian hctrtct mereka, dengan zakst itu ksmu mern-

bersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaltth untuk mereka." (At-Taubah

[9]:103)

Abdullah bin Abu Auf berkata, jika zakat diberikan kepada Rasulullah,

beliau berdoa,

' "i' ". "ti,.
,-.';"lr J*, 

'l#'
"Ya Allah, lintpahkanlah keberkalutn kepnda mereka."

Ketika bapakku menyerahkan zakat kepada beliau, beliau pun mendoakan,

j;i ,i JT J, 
"p 

d,,>' *. 1 \> ..

"Ya Allnh, limpahkanlah keberkahan kepada keluarga Abu Aufa."
HR Bukhari, Muslim, dan yang lain.

Nasai meriwayatkan dari Wail bin Hajar, dia berkata, Rasulullah saw.

mendoakan seorang yang membawa unta betina yang bagus kepada beliau

sebagai zakat, kemudian beliau berdoa,

*i et ,^a !,u --art

"Ya AIIslr, berilah dis keberkahsn dan juga pada untanya."l

Syaf i berkata, jika seseorang yang diserahi untuk menerima zakat (amil,

red) dari orang yang mengeluarkannya, hendaknya dia mendoakannya,

.,
';i;i u:' -il !)L'i 'rb;\ Ll*; ar 3;;i

" semogn AIIalt membe:,ri*u prholo dari apa yrrg ,ngt ou berikan dan memberi

keberkahan kEadamu pada harnng yang masih ada padamu."2

HR Nasai, kttab "az-Zakdh," bab "al-lama' bayna al-Mutafarriq wa at-Tafriq bayna aI-
Mujtami'," Iz+s8]jilid V hal. :o.
HR Ibnu Majah, secara ringkas kitab "az-Zakdh,"bab "Man Istafada Mdlan," Ir792]. Dalam
az-Zawd'id jilid I, hal. 57r ditegaskan bahwa sanadhadits ini dhaif sebab ada perawi yang
bernama Haritsah bin Muhammad dan dia dikategorikan sebagai perawi yang dhaif.
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fENrs-fENts HARTA
YANG WAIIB DIKETUARKAN

ZAIGTNYA

Islam mewajibkan zakat emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan,

barang perniagaan, binatang ternak, barang tambang, dan harta simpanan

(rikaz).

Ad Zakat Mata Uang, Emas, dan Perak br3

Dalil yang mewajibkan zakat emas dan perak adalah firman Allah swt.,

d-3\ J6\|BV )GlV )(4\i 6t (& Lyrj:,r"6i\ Qu" #
'Ali't 61i <"iK"1ii3";f J)F"" 5r15i,*4\
:( c(& Gii @ 1J v\4*;i* *i W qr',:, 3+itri

:>,-*,,*-t€t1(\,s'j3r+r'i;fr ;.pr+6"i;3'.3it
@ <,;&(K"i;;s

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari

orang-orang alim Yahudi dqn rahib-rrtltib Nasruni benar-benar memakan

harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi

(mnnusia) dari jnlnn Allah. Dqn orang-orang yang menyimpan emns dan

perak dan tidak menaftahkannya pada ialan Allah, maka beritahukanlah

I

IL-



kepada merekn, (bahwa merekn akun mendapat) siksa yang pedih, pada hari
dipanaskan emas dsn perak itu dslam neraka lahannam, lalu dibekar dengannya
dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka,
"lnilah harts bendsmu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, mnka rasakanlah

sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (At-Taubah [9]: 34-35)

Diwajibkan mengeluarkan zakat emas dan perak, baik berupa mata uang,
kepingan emas atau emas batangan, jika masing-masing darinya sudah mencapai
nisab, sudah mencapai haul (setahun), pemiliknya tidak mempunyai hutang,
dan keperluan-keperluan pokok dalam kehidupannya sudah terpenuhi.

Nisab Emas dan lumlah yang Waiib Dikeluarkan

Emas tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai jumlahnya mencapai dua
puluh dinar. fika jumlah emas sudah mencapai dua puluh dinar dan sudah
mencapai waktu satu tahun, maka zakatnya wajib dikeluarkan sebanyak r/4o,
atau rlz dinar. Apabila lebih dari dua puluh dinar, maka zakatnyadiwajibkan
mengeluarkan lagi sebanyak r I 4o-nya lagi.

Ali ra. berkata, Rasulullah bersabda,

itf trli ,t';u->.s,i:-*.:U i,'(j .- - --a,ilr .,, i.r-.: -iy &:;
, . ' 

',, 
t. o ,, .i ',o,'o--,1--.'.*!r,!r; u*;,-,Q.> --.o, t-€=J,cJF' IAG )r-- ^,tly> j 9 r-.s-,L\)'"
J";;'* i; ; ,is; j; € &j ,ui

"Engkau tidak wajib mengeluarkan zakat ssma seksli -maksudnya zakat
emas- hingga kepemilikanmu mencapai dua puluh dinar. lika engknu memiliki
emas sebanyak dua puluh dinar dan mencapsi satu tahun, zakatnya adqlah

setengah dinar. selebihnya dihitung seperti itu dan tidak wajib atns harta hinggn
mencapai waktu satu tahun."l HR Ahmad, Abu Daud, dan Baihaki. Bukhari
menyatakan bahwa hadits ini shahih. Sementara Ibnu Hajar menyatakan
bahwa hadits ini hasan.

Dari Zuraiq, maula Bani Fazarah, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz
menulis surat kepadanya, yakni setelah umar dilantik menjadi khalifah yang
isinya, "Pungutlah (zakat) dari setiap pedagang Muslim yang lewat di depanmu.
Setiap harta yang mereka niagakan harus dipungut satu dinar dari setiap empat

' HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh," t:ab "fi Zakah as-Sa'imah," Ir 57 j ] iilid ll, hal. roz- r o j.
Baihaki secara ringkas kitab "az-Zakdh," bab "ta Zakah fi Maiin- il'atta yahul 'alayhi il-
flawl;'[727 j]jilid iV. hal. r6o.
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puluh dinar. |ika kurang dari jumlah itu, kurangilah menurut jumlahnya,

hingga jumlahnya mencapai dua puluh dinar. fika kurang dari itu, walaupun

sepertiga dinar, maka janganlah dipungut sedikitpun. Dan tulislah bukti tunai

pembayaran mereka yang berlaku sampai tanggal tersebut pada tahun depan."

HR Ibnu Abu Syaibah.

Imam Malik dalam kitab al-Muwaththa', berkata, Sunnah yang tidak lagi

diperdebatkan di kalangan kami menegaskan bahwa zakat diwajibkan pada

dua puluh dinar, sebagaimana diwajibkan pada dua ratus dirham. Dua puluh

dinar nilainya sama dengan z8 dirham Mesir.

Nisab Perak dan yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

Perak tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum mencapai jumlah dua

ratus dirham. lika jumlahnya sudah mencapai dua ratus dirham, zakat yang

harus ditunaikan sebanyakil 4o. Selebihnya, baikdalam jumlah sedikit maupun

banyak, dihitung menurut jumlah tersebut. Perlu diingat, tidak ada keringanan

dalam zakat uang apabila sudah mencapai satu nisab.

Dari Ali ra., bahwasanya Rasulullah bersabda,'Aku telah membebaskanmu

dari zakat kuda dan budak. OIeh karena itu, keluarkanlah zakat perak pada

setiap empat puluh dirhem sebanyak satu dirham. Tidak ada kewajiban zakat

jika mencapai seratus sembilan puluh dirham. Apabila telah mencapai dua ratus

dirham, barulah kamu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak lima dirham,"'
HR Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibu Majah.

Tirmidzi berkata, Aku bertanya kepada Bukhari mengenai kedudukan

hadits ini. Dia menjawab, hadits ini sahih. Dia juga berkata, hadits ini menjadi

pedoman para ulama, bahwa tidakwajib zakat jika dirham tersebut kurang dari

lima uqiyah. Satu uqiyali sama dengan empat puluh dirham. /adi, lima uqiyah

sama dengan dua ratus dirham. Dan zoo dirham sama dengan z7 Pound atau

sama dengan 555 Qirsy Mesir.

Menggabungkan Dua Mata Uang (Emas dan Perak)

Bagi yang memiliki emas atau perak yang kurang dari nisab, dia tidak
perlu menggabungkan yang satu dengan yang lain, agar mencukupi satu nisab.

' HRAbU Daud, kitab "az-Zakah,"bab'Ji Zakdh as-Sd'imah," frsz+] jilidll, hal. u 32. Tirmidzi
kltab "az-Zakhh,"bab "Zakhh adz-Dzahab wa al-Waraq," [6zo] jilid III, hal. 7. Ibnu Majah,
kitab "az-Zakhh," bab "Zakhh al-Waraq," Irzqo] jilid I, hal. 57o. Nasai, kitab "az-Zakhh,"
bab "Zakdh al-Waraq," lz+t9l jilid V hal. 37.
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Karena, jenis antara keduanya berbeda sehingga tidak mungkin digabungkan,
sebagaimana halnya sapi dengan kambing. Jika seseorang mempunyai r99
dirham dan r9 dinar, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Ad zakat piutang brs

l.

Piutang terdiri dari dua bentuk, yaitu:

Piutangyang diberikan kepada seseorang dan orangyang dipinjami hutang
tersebut mengakui dirinya telah berhutang sekaligus bersedia membayarnya.
Dalam masalah ini, ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama:

Pertama; Pemilik hutang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Tetapi,
dia tidak lantas mengeluarkan zakat sebelum hutangnya dikembalikan.
Ketika pengembalian hutang sudah diterima, orangyang memberi hutang
diwajibkan mengeluarkan zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh AIi, Tsauri,
Abu Tsaur, mazhab Hanali, dan pengikut Hambali.

r{e cl u cgDiwa)ibkan mengqluarkan zakat dengan segera, walaupun hutangnya
belum dibayar, karena dia dapat menagih dan membelanjakannya. Oleh
karena itu, orang yang memberi hutang diwajibkan mengeluarkan zakat.
Kedudukan harta seperti ini sama halnya dengan barang titipan. pendapat

ini dikemukakan oleh lJtsman, Ibnu Umar, Jabir, Thawus, Nakhai, Hasan,
Zuhri, Qatadah, dan Syaf i.

Ketiga: Tidakdiwajibkan mengeluarkan zakat, karena harta (yangberada di
tangan orang lain atau yang dihutang) tidak bertambah nilainya sehingga
dia tidak perlu mengeluarkan zakatnya, seperti halnya barang-barang tetap
yang tidak bisa berkembang. Pendapat ini dikemukakan oleh Ikrimah,
Aisyah, dan Ibnu Umar.

Keempat: Hendaknya harta tersebut dikeluarka n zakatnya apabila hutang-
nya telah dikembalikan dan berada dalam kuasanya selama satu tahun.
Pendapat ini dikemukakan oleh Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Abu
Rabbah.

Piutang orang miskin, orang yang tidak mengakui hutangnya, atau orang
yang melalaikan p emb ayarannya. ]i\g4elLlki C!, 41e4u g-111_,4!u p endap at,
jika kondisinya-qqp_erli inf, maka harta terseblr! tidak wajlb dike-luarkan
,ukurryf"ndapat ini dikemukakan oleh Qatadah,Ishaq, Abu Tsaur, dan
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mazhab Hanafi. Sebagai alasannya adalah karena harta tersebut tidak dapat

dimanfaatkan.

Menurut pendapat lain, hendaknya dikeluarkan zakatnya apabila hutang

tersebut telah dikembalikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Tsauri dan

Abu Ubaid. Sebagai alasannya adalah karena harta tersebut merupakan hak

milik yang bisa dibelanjakan. Oleh karena itu, wajib dikeluarkan zakatnya

pada waktu yang telah berlalu, seperti piutang kepada orang yang mampu,

namun dia lupa untuk mengembalikannya. Diriwayatkan bahwa Syaf i
pernah mengemukakan kedua pendapat ini.

Umar bin Abdul Aziz,Hasan, Laits, Auzdi, dan Malik berpendapat hendak-

nya harta tersebut dikeluarkan zakatnyaapabila telah diterima selama satu

tahun.

Zakat Uang Kertas
Ad a"n Srot-sur;t Berharga b4

Uang kertas dan surat-surat berharga merupakan pengakuan hutang yang

mempunyai jaminan. Oleh karena itu, wajib dikeluarkan zakatnyajika telah

mencapai nisab, yaitu seharga z7 Pound Mesir. Sebagai alasannya adalah karena

ia dapat segera dinilai dengan perak.

Ad Zakat Perhiasan b49

Para ulama sepakat bahwa tidak wajib zakat pada intan, berlian, yaqut,

mutiara, marjan, zubarjad, dan batu permata lainnya, kecuali bila barang tersebut

diperjualbelikan. Ketika itu, perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun perhiasan yang dikenakan seorang perempuan, seperti emas

dan perak, mengenai hal ini para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah dan

Ibnu Hazm mengatakan bahwa perhiasan tersebut wajib dikeluarkan zakatnya

apabila sampai satu nisab. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan

Amru bin Syuaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, ada dua orang

perempuan datang kepada Rasulullah saw dengan memakai gelang emas di

tangannya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, 'Adakah

kalian menginginkan bahwa AIIah akan membelitkan tangan kalian pada hari
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kiamat kelak dengan gelang yang terbuat dari api neraka?" Tidak, jawab mereka.

Beliau kernudian bersabda, "Kalau begitu, bayarlah zakat barang yang ada di
tangan kalian ini."'

Dari Asrna binti Yazid, dia berkata, aku berkunjung bersama bibiku ke

rumah Rasulullah saw. dan pada saat itu kami memakai gelang emas. Rasulullah

saw. bertanya,'Apakah kalian mengeluarkan zakatnya?" kami menjawab, Tidak.

Beliau kemudian bersabda, "Tidakkah kalian merasa takut bahwa Allah akan

membelitkan gelang yang terbuat dari api neraka? Oleh karena itu, bayarlah

zakatnya."'Menurut Haitsami, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan

sanad hasan.

Aisyah berkata, suatu ketika Rasulullah saw. menemuiku,lalu beliau melihat

beberapa cincin yang terbuat dari perak di tanganku. Rasulullah b ertanya,'Apa

yang engkau kenakan, wahai Aisyah?". Aku menjawab, Aku melakukan ini
sebagai perhiasan untukmu, wahai Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya,
"Apakah engkau membayar zakatnya?" Aku menjawab, tidak, atau Masya Allah.

Beliau lantas bersabda, "Itu sudah cukup untuk memasukkan dirimu ke dalam

neraka.", a HR Abu Daud, Daraquthni, dan Baihaki.

Adapun ketiga Imam selain Abu Hanifah, yaitu Malik, Syafi'i, dan Ahmad

berpendapat bahwa perhiasan yang dikenakan seorang perempuan tidak wajib

dikeluarkan zakatnya, berapapun banyaknya. Imam Baihaki meriwayatkan

bahwa |abir bin Abdullah pernah ditanya tentang perhiasan, apakah ada

ketentuan zakat pada perhiasan? labir rnenjawab, tidak. Begitu ditanya lagi

bagaimana jika mencapai seribu dinar? /abir menjawab; walaupun lebih banyak

lagi dari itu.5 Baihaki meriwayatkan bahwa Asma'binti Abu Bakar memakaikan

pada putri-putrinya perhiasan emas seharga kurang lebih lima puluh ribu dan

tidak pernah mengeluark an zakatny a.6

' HR Tirmidzi kitab "az-Zakhh," bab "Mh lhh Ji Zakdh al-nulliy," [6tz] jilid III, hal. zr,
Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Mursanna bin Shabbah dari Amar bin
Syu'aib dengan redaksi yang serupa. Sedangkan Mutsanna dan Ibnu Lahi ah menganggap
hadits ini sebagai hadits dhaifdan tidak ada satu hadits sahih pun yang dirin'ayatkan dari
Rasulullah dalam masalah inil' Abu Daud, kitab "az-Zakdh," bab "al-Kanz, Ma Huwa?"
Ir S6: ] jilid II, hal. zr z. Nasai, secara makna kitab "az-Zakdh,"bab "Zakih al-Hulliyi," [2a79)
jilid V, hal. 38. Ahmad dalam Mwnd Musnad,jilid II, hal. r78, zo4 dan zo8.

' HRAhmad dalamal-Musnad, jilidVI, hal 453,455 dan46r. Al-Albani mengklasifikasikannya
sebagai hadits dhaif dalam Tamhm al-Minnah 136o).J Maksudnya, sekiranya tidak disiksa di dalam api neraka disebabkan tidak membayar zakat,
niscaya siksa tersebut sudah memadai.a HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh,"ba6 "sl-Kanzrr, Ma Huwa?" [rS6S] iilid II, hal. zr3.
Baihaki kitab "az-Zakhh,"bab "Siyaq Akhbar Waradat fi Zakdh al-Hulliy,n iilid IV hal. r:g.
Daraquthni kitab "az-Zakdh," bab "Zakhh al-Hulliy." Ir ] jilid Il, hal. ro5,

' H R Baihaki kitab "az-Zakah," bab " Ld Zakah .fi al - H ulliy," jilid IV hal. r 38.
" HR Baihakikitab "az-Zakah," bab "Ld ZakahJi al-Hulliy," jilid IV, hal. r38.
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Dalam al-Muwqththa' terdapat satu riwayat dari Abdurrahman bin

Qasim, dari bapaknya, bahwa Aisyah menjadi wali dari beberapa keponakan

perempuannya yang yatim dalam asuhannya, dan Aisyah tidak mengeluarkan

zakat perhiasan mereka.' Dalam al-Muwaththa'dinyatakan bahwa Abdullah bin

Umar biasa memberi anak-anak perempuan dan hamba sahayanya perhiasan-

perhiasan yang terbuat dari emas dan dia tidak mengeluarkan zakatnya'

Khaththabi berkata, "Zhahir Al-Qur'an' menjadi dalil bagi ulama yang

mewajibkan mengeluarkan zakat perhiasan, di samping itu juga dengan atsar

yang berasal dari sahabat. Ulama yang menyatakan tidak wajib mengeluarkan

zakat perhiasan, mereka berpegangan pada dalil yang bersumber dari logika dan

sebagian kecil dari atsar. Sebagai tindakan kehati-hatian dalam masalah agama'

hendaknya zakat dari perhiasan yang dikenakan dikeluarkan zakatnya."

Perselisihan pendapat ulama berkaitan dengan perhiasan-perhiasan yang

dibolehkan, yaitu jika seorang perempuan memakai perhiasan-perhiasan yang

tidak boleh dipakai, misalnya, memakai perhiasan laki-laki seperti pedang, maka

hukumnya haram dan diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Demikian pula, jika

memakai bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak'

Ad ZakatMahar Pernikahan b4

Abu Hanifah berpendapat, mahar perkawinan untuk seorang perempuan

tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali jika setelah diterima, karena ia

merupakan pengganti dari sesuatu yang tidak berupa harta. Dengan demikian,

tidak wajib dikeluarkan zakatnya sebelum diterima. Hal seperti ini tidak ubahnya

seperti hutang tebusan dari budak yang berada dalam proses memerdekakan

dirinya.

Apabila mahar perkawinan tersebut sudah diterima, maka ia disyaratkan

mencapai nisab dan sudah berselang satu tahun, kecuali jika di samping mahar

tersebut terdapat harta lain yang sama nisabnya. Jika mahar yang diterimanya

berjumlah sedikit, maka hendaknya ia digabungkan dengan harta tadi dan

kemudian dikeluarkan zakatnya menurut hitungan selama setahun.

' M"r"ththt' M"llft kitab "az-Zaklih," bab "Ma Ld Zakdh fi hi min at'Hulliy wa at-Tibr wa

al-Anbar," Iro-r r] jilid I, hal. z5o. Baihaki kitab "az-Zakdh," bab "Man Qala, Lh Zakdh fi
al-Hulliy." jllid lV, hal. r 38.

' Maksudnva adalah keumuman firman Allah awt. yang berbunyi"'Dan orang-orang yang
menyimpin emas dan perttk dan tidak menaftahkannya-di jalan Allah, maka beritahukanlah
kepidakereka, (bahia mereka akan mendapat) siksa yahg pedih." (At-Taubah [g]: r+)
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Syaf i berpendapat, seorang perempuan wajib mengeluarkan zakat mahar
perkawinan jika mahar tersebut sudah satu tahun dan dia harus mengeluarkan
zakat dari keseluruhan hartanya pada akhir tahun, walaupun belum hidup
bersama suaminya tanpa membedakan mahar perkawinan tersebut mungkin
saja gugur keseluruhannya dari kepemilikannya disebabkan pembatalan,
murtad, atau sebab-sebab lain, atau gugur separuhnya karena cerai.

Mazhab Hambali berpendapat, mahar pernikahan yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak merupakan piutang kepada perempuan. ]adi, hukumnya
menurut mazhab Hambali sama seperti piutang-piutang yang lain. fika mahar
nikah tersebut diserahkan kepada perempuan yang kaya, mahar tersebut wajib
dikeluarkan zakatnya. setelah diterima, hendaknya dia mengeluarkan zakatnya
pada waktu-waktu yang telah lewat sebelumnya. /ika mahar nikah diserahkan
kepada orang miskin, pendapat yang lebih kuat menurut Khiraqi ialah wajib
dikeluarkan zakatnya tanpa membedakan antara sebelum atau ketika hidup
bersama sebagai suami-istri.

fika setengah mahar nikah gugur, disebabkan perempuan tersebut di-
cerai sebelum disetubuhi dan dia masih wajib menerima setengahnya lagi,
dia diwajibkan mengeluarkan zakat yang diterimanya saja dan tidak wajib
mengeluarkan zakat pada mahar nikah yang belum diterimanya. Begitu juga,
jika seluruh mahar nikah gugur sebelum diterima, disebabkan pembatalan
pernikahan karena kesalahan dari dirinya sendiri.

Ad ZakatRumah yang Disewakan b4
Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa orang yang menyewakan

rumah tidak berhak menerima uang sewa hanya dengan dilangsungkannya
transaksi sewa-menyewa. Dia hanya berhak menerima uang sewa setelah

adanya kesepakatan . Oleh karena itu, bagi orang yang menyewakan rumah,
dia tidak wajib mengeluarkan zakat sewanya sebelum menerima pembayaran,
dan setelah berselang satu tahun serta mencapai satu nisab. Menurut mazhab
Hambali, orang yang menyewakan rumahnya berhak menerima bayaran sewa

sejak berlangsungnya transaksi. Berdasarkan pendapat ini, maka orang yang
menyewakan rumahnya, dia wajib mengeluarkan zakat penyewaannya jika
sampai satu nisab dan telah berlangsung selama satu tahun. Sebab, orang yang
menyewakan bisa menggunakan pembayaran uang sewa untuk bermacam-
macam keperluan. Adanya kemungkinan perjanjian sewa-menyewa dapat
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dibatalkan kapan saja, tidak menjadi halangan diwajibkannya membayar zakat,

sebagaimana halnya mahar nikah sebelum suami menyetubuhi istrinya.

fika pembayaran sewa telah diterima, hendaknya orangyang menyewakan

rumahnya segera mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya, jika pembayaran sewa

dilakukan dengan dihutang, hukumnya sama seperti piutang,' sesuai dengan

cepat atau lambatnya pembayaran sewa.

Dalam al-Majmfi'karya Nawawi dinyatakan bahwa jika seseorang menyewa-

kan rumah atau barang yang lain dengan sewa tunai dan menerima pembayarannya,

para ulama sepakat bahwa orang tersebut diwajibkan mengeluarkan zakatnya.

Ad zakat Perniagaan2 kD4

Hukum Zakat Perniagaan

Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan ulama fikih menyatakan

wajib dikeluarkannya zakat atas barang yang diperdagangkan. Hal ini berdasarkan

pada hadits yang diriwayatkan Abu Daud dan Baihaki dari Samurah bin ]undub,

dia berkata, sesungguhnya Rasulullah menyuruh kami mengeluarkan zakat dari

barang yang kami siapkan untuk diperdagangkan.r Daraquthni dan Baihaki

meriwayatkan dari Abu Dzarr, bahwasanya Rasulullah bersabda'

tt - , ,. i ". . .t" "", ,.'-' ..;L'"1, e': l*t; A, €') ,qbl J, €t ,\isri,t)' -J

"Pada unta terdapat Or*nrr,r, zakutnya,' fo*Uirg terdapat t rrrni,o,

zakatnya, sapi terdapat ketentuan zakatnya, dan perabot rumsh terdapat ketentuan

znkatnya."s

Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid, Daraquthni, Baihaki, dan Abdurrazzaqme-

riwayatkan dari Abu Amru bin Hamas dari bapaknya, dia berkata, aku menjual

alat-alat yang terbuat dari kulit dan barang perniagaan (yang lain). Tiba-tiba

il',unyu,t.'"ndaklahseseorangitumembayarzakatrumahy-ang'diselr'akanterhadap
bayaran-dayaran yang sebelu-nyi dnn dihitung sejak akad dimulai. jika sudah berlalu satu

ftaul atau lebih.
Lihat Tamdm al-Minnah If 6:]. Di situ terdapat bahasan terkait masalah ini.
HR Abu Daud, kitab "oz:Zikah" bab "al-'Llrudh Idzd Kanat li atTiidrah, Hal fi ha..min

Zakdh?" Ir 562] jilid II, hal. zr r. -zrz. Baihaki kitab "az,Zakdh,"bab "Zakdh at-Tiidrah," jrlid
LY,hal. vs-tii. Hadits ini dhaif. Lihat as Silsilah ad-Dhaifah lrr78l.
Al-Bazz adalah perabot rumah.
HR Daraquthnikitub "az-Zakah,"t:ab Laysafi al-Khadhrawdt.Zakah,l'-lzSljilid II, hal. roz.
Baihaki kitab "az-Zakdh," bab "Zakah at'-Tiiarah." jllid IV hal. r47. Hadits ini dhaif. Lihat
Irwh' al-Ghalil l8z7l.
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umar bin Khaththab ra. lewat di depanku, dan dia berkata, keluarkan zakat
hartamu. Aku berkata, wahai Amirul Mukminin, ini hanya kulit. Dia menjawab,
hitunglah berapa harganya, lalu keluarkanlah zakatnya.,

Ibnu Qidamah dalam kitab al-Mughniberkata, "Kisah seperti ini sangat
masyhur dan tidak ada yang memperdebatkan di kalangan ulama. oleh sebab
itu, hal ini dianggap sebagai kesepakatan ulama."

Sedangkan menurut ma zhab Zhahiri, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat
pada harta perdagangan. Ibnu Rusyd berkata, "yang menjadi pokok perselisihan
pendapat di antara ulama adalah apakah zakat bisa menjadi wajib berdasarkan
qiyas? Di samping itu, perselisihan pendapat di antara mereka juga bermula
dari sahih atau tidaknya hadits samurah dan Abu Dzarr. eiyas yang menjadi
pegangan mayoritas ulama adalah barang yang disediakan untuk perniagaan
merupakan harta yang dimaksudkan supaya dapat berkembang. Hal semacam
ini sama dengan ketiga jenis harta yang disepakati kewajiban zakatnya, yaitu:
tanaman, ternak, dan emas perakJ'

D alam kitab al - M a n qr_4gygt4el ! {w3 m q1"!tqr_glery_*9ry$ "8" _

--Yi'!Y3:*ttr eLdur{gpq}e1selss-
_y:lqtggas d3r1 Al-Qur'an maupun Sunnah RaSqlqllqb,_Terrapi, gqlg_1ry]"!

_1nt lUdap-qqebegapl-qiw-q1{ y_ane 9{!n_g me4gualkan antara satu sama yang
lain dengan pertimbangan yang bersandarkan pada teks syariat, bahwa barang

- t".{F!gakan bertuj uan untuk meI dap{\gn kegntunga_n,*adalah sama
a":trgl"-lt""g"emas, dan perak di mana kewpj!!44-4rkar b-arqag-lq14n.g t rqgbu!-'sudah ditetapk4t berdasarkar pa-d;r harga atau _qleinylBerbeda halnya jika
nisab tersebut berubah dan tidak menentu antara nilai uang dan benda yang
diperdagangkan.

seandainya zakat perniagaan tidak wajib, niscaya seluruh atau sebagian
besar pedagang dapat meniagakan uang mereka dan menc ari cara agar nisab
uang' emas, dan perak tidak sampai masa satu tahun, hingga dengan demikian
mereka tidak perlu mengeluarkan zakat untuk selama-lamanya.

Inti permasalahannya, Allah swt. telah mewajibkan zakat pada harta-
harta orang kaya untuk membantu fakir miskin, orang-orangyang senasib
dengan mereka, dan untuk membangun kepentingan umum. Manfaat zakat
bagi orang kaya adalah untuk membersihkan diri dari sifat bakhil, menghiasi
diri dengan sifat kasih sayang terhadap orang yang menderita dan orang-
orang yang tidak berdaya lainnya, serta membantu mewujudkan kemaslahatan

' HR D*"qrtt-t k itab "az-Zakdh,"bab "Ta'jil ash-shadaqah qabla al-flawl," [r3] jilid II, hai. rz5.
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umat. Bagi kalangan fakir miskin dan mereka yang berhak menerima zakat,

zakat merupakan bantuan yang akan meringankan beban hidup mereka dari
berbagai bentuk tekanan sosial yang berdampak buruk terhadap mereka,

seperti penimbunan harta kekayaan pada golongan tertentu, sebagaimana

yang digambarkan Allah swt. dalam firman-Nya, ketika mengungkap hikmah
pembagian harta rampasan perang,

eilf{\';r&:,K,Js
"Supaya hnrta itu jangan hanya beredar di antnra orang-orang kaya saja di

antara kamu." (Al-Hasyr [59]: 7)

Apakah logis jika para pedagang yang sebagian besar kekayaan umat dapat

dikatakan berada di tangan mereka, dikecualikan dan tidak termasuk dalam

ayat di atas?

Kapan Suatu Barang Dikategorikan sebagai Barang Perniagaan?

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni' berkata, Suatu barang tidak dapat

dikatakan sebagai barang perniagaan kecuali jika memenuhi dua syarat,

yaitu:

Pertama: Harta tersebut telah benar-benar menjadi hak miliknya, seperti

hasil dari jual beli, perkawinan,khulu', hadiah, hibah, wasiat, rampasan perang,

dan hasil usaha yang dihalalkan. Sebab, barang yang bukan hak milik, ia

tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Niat berdagang saja tidaklah cukup apabila

seseorang tidak memiliki barang, karena masalah ini berbeda dengan berpuasa.

Banyak cara untuk memiliki sesuatu barang; adakalanya dengan cara barter,

seperti halnya jual beli. Adakalanya tanpa melalui penukaran, seperti harta

warisan. Semua ini merupakan cara kepemilikan dan wajib dikeluarkan zakatnya

apabila diperdagangkan.

Kedua: Selain barang itu benar-benar menjadi miliknya, barang tersebut

harus diniatkan untuk dikomersilkan. Jika tidak demikian, barang tersebut

bukan barang komersil, walaupun niat itu muncul setelah perniagaan dijalankan.

Sebab, asal mula barang tersebut bukan untuk diniagakan, sementara perniagaan

bersifat kondisional berdasarkan keinginan para pemiliknya untuk mengelolanya.

Oleh karena itu, status harta tidak akan berubah dengan sendirinya dengan

hanya mengkomersilkannya. Hal semacam ini berlaku sama jika seseorang

' Keterangan yang terdapat di dalam al-Muhadzdzab tidak menyimpang dari apa yang
dimaksudkan di sini.
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yang bermukim, kemudian berniat untuk mengadakan perjalanan, maka dalam

keadaan seperti ini orang itu belum dapat dikatakan melakukan perjalanan

tanpa bepergian terlebih dahulu.

)ika seseorang membeli barang untuk dikomersialkan, tetapi berniat untuk
menjadikannya sebagai harta tetap yang tidak dikomersialkan, maka harta

tersebut merupakan harta tetap dan tidak ada kewajiban zakatnya.

Cara Mengeluarkan Zakat Barang Perniagaan

Setiap orang yang memiliki barang perniagaan yang jumlahnya mencapai

satu nisab dan telah berselang satu tahun, hendaklah menghitung harganya

ketika akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya sebanyak rl4o dari harga

tersebut. Itulah cara yang harus dilakukan para pedagang terhadap komoditasnya

setiap tahun. Perniagaan tersebut tidak dihitung satu tahun, apabila jumlah yang

dimilikinya tidak sampai satu nisab.'

fadi, seandainya seorang pedagang rnemiliki barang perniagaan yang

nilainya tidak mencapai satu nisab, kernudian masa berlalu dan barangnya

tetap seperti sedia kala, lalu nilainya bertambah disebabkan perputaran

perniagaannya, atau harganya naik hingga sampai satu nisab, atau dijual dengan

harga yang mencapai rrisab, atau memperoleh barang lain atau uang hingga

dengan itu mencapai hitungan satu nisab, dalam keadaan seperti ini hitungan

tahun baru dimulai sejak mencapai satu nisab, bukan dari waktu-waktu yang

sebelumnya. Pendapat ini diikuti ats-Tsauri, mazhab Hanali, Syaf i, Ishaq, Abu

Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Kemudian, apabila barang dagangannya

berkurang selama satu tahun hingga tidak mencapai nisab, sedangkan hitungan

sejak awal sampai akhir tahun terpenuhi, menurut Abu Hanifah, perhitungan

tahun tidaklah terputus, karena ia harus memantau harga pada setiap waktu

untuk mengetahui apakah sudah mencapai nisab, keadaan seperti ini sukar

untuk diketahui.

Menurut mazhab Hambali, jika jumlah komoditas berkurang selama satu

tahun, kemudian ia bertambah hingga cukup satu nisab, maka hitungan tahun

kembali berlaku, karena ia terputus disebabkan kekurangan nisab itu.

' Imam Malik berpendapat bahwa perhitu ngan haulboleh dilakukan bagi barang yang tidak
sampai hitungan nisab. Iika di penghujung tahun ternyata harta tersebut mencapai hitungan
nisab, maka si pemiliknya harus membayar zakat.
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Ad ZakatTanaman dan Buah-buahan brs

Hukum Zakat Tanaman dan Buah

Allah swt. mewajibkan zakat pada tanaman dan buah-buahan berdasarkan

firman-Nya,

@, ."eSr C &q;V, 3&\1 .;;t e\fuL\r;:Qlt\ r!;u

"Hai orang-ornng yang beriman, naftnhkanlah (di jalan AIIah) sebagian dari

hasil usahqmu vang baik-baik dnn sebagian dori apa yang Kami kelusrkan dari

bumi un tukmu. " (AI-B aqar ah [2]: 267)

Ayat ini menegaskan, zakat disebut sebagai nafkah.

Allah swt. berfirman,

\3&'6t$',Ut:C *'F *: ,*';: ,*'tA-c$t it W

';A-(t1,, F c\jL"elg.i, 61fr 5(36 63.'16 AU
@ .:r"tri\jq

"Dan Dialoh yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak

berjunjung, polnn korma, tansm-tanaman yang bermacam-macam buahnya,

zaitun dsn delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak ssma (rasanya).

Mnkanlah dnri buahnya (yang bermacsm-ntacam itu) bila ia berbuah, dan

tunsikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedeknhkan kepadn fakir
miskin)." (Al-An'Am [6]: 1a1)

Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan'haknyd adalah zakatnya.

Ibnu Abbas juga mengatakan, zakat yang diwajibkan adalah sepersepuluh atau

seperduapuluh.

Jenis Tanaman yang Waiib Dikeluarkan Zakatnya pada Masa

Rasulullah

Pada masa Rasulullah, zakat diwajibkan pada gandum, jagung, korma, dan

anggur. Dari Abu Burdah dari Abu Musa dan Mu'adz ra. bahwasanya Rasulullah

saw. mengutus mereka ke Yaman untuk mengajarkan umat manusia tentang

atpran agama. Beliau memerintahkan mereka agar tidak memungut zakat
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kecuali dari empat jenis tanaman, yaitu; gandum, jagung, korma, dan anggur.,
HR Daraquthni, Hakim, Thabrani, dan Baihaki. Baihaki mengatakan, para
perawinya dapat dipercaya, dan hadits ini muttashil, yakni hubungan antara
perawinya tidak terputus.

Ibnu Mundzir dan Ibnu Abdul Barr berkata, "para ulama sepakat bahwa
zakat wajib pada gandum, jagung, korma, dan anggur." Menurut riwayat Ibnu
Majah dinyatakan bahwa Rasulullah saw. hanya menetapkan pemungutan zakat
pada gandum, jagung, korma, anggur, dan biji_bijian., Dalam sanad riwayat
ini terdapat Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami dan perawi ini diabaikan
riwayatnya.

lenis Tanaman yang Tidak Wajib Zakat

Zakat tidak diberlakukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan, kecuali
anggur dan korma. Dari Atha'bin sa'ib, bahwasanya Abdullah bin Mughirah
pernah hendak memungut zakat dari hasil kebun Musa bin Thalhah berupa
sayur-sayuran. Namun Musa bin Thalhah berkata kepadanya, kamu tidak
boleh memungutnya, karena Rasulullah saw. pernah mengatakan bahwa tidak
ada ketentuan zakat pada sayur-sayuran.j HR Daraquthni dan Hakim yang
menurutnya hadits ini mursal dan kuat.

Musa bin Thalhah berkata, ada satu keterangan dari Rasulullah saw
mengenai lima jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu; gandum,
sult (jenis gandum)' jagung, anggur, dan korma, sedangkan tanaman selain
itu tidak dikenakan zakat sepersepuluh. Dia berkata, Muhdz tidak memungut
zakat dari sayur-sayuran.4

Baihaki berkata, "Semua had its ini mursal, tapi diriwayatkan dari berbagai
sanad hingga saling menguatkan antara satu sama lain. Ada juga keterangan
yang serupa dari para sahabat, di antaranya Umar, Ali, dan Aisyah s

i{R D*"q"ttrrt kitab-"az-Zakah."bab "Laysa fi ar-,Khadhrawa.t shadaqah."[ r 5l jilid IL hal.q8. Hakim kitab "az-Zakah;'bab'Akhdzi ish lshadaqah *ir rt uiiiiii ia' aiyrsy..i1.,,:iiil:,jI, hal. +or. Baihaki kitab "az-Zakdh;'bab "Lh r";iioii, ii"-ioiin'iiiii" 
^in 

asy-syajar
9_qhy-, an-Nakhli wa al-'Inab," jllid IV hal. rzs.

' HR Ibnu Majah, krtab "az-Za.kdh,"bab "Ma roiiar l 'hz-Zakah," min al-Amwal.',lt8 r+l iilidl, hal.-58o. D'alam az-Za.wri'rddisebutkan bahiii-ianadhadits ini dhaif. sebab, M;;il#;;
bin Ubaidillah di sini adalah_Khazraji. Imam Ahmad, berkata,t;uf"rn" tii"f. memedulikan
haditsnya." Hakim berkata,"yrl-1 riadits sepakai.untuk mengabaik;;h;;;ir"y"j,M.;;;i
l:11'1,::lllj:l:::fik., untuk tidak memedutikan h"d,r;""y" k;;;naTia meriwayatkan
haclrts yang tidak dapat diterima.

' HR Baihaki kttab'hz-zakah." bab 'hsh-shadaqah li ma .yazra'uhu al-Adamiyyun," jilidlV hal. r :s.' HR Baihaki kttab'az-zakah;'bab "ash-shadaciah'fi 
^a 

v.orrotrt i i[.ailiiiiii':: liiarv i,.r. ,rq.' HR Baihakikitab "az-Zakah;'bab "ash-siaiaqah 
1i ii firi"'iii )i:ii)iiyy*i:,;ii,a ivhal. r 29. Lihat Tamhm at-Minnah LZ68l.
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Atsram meriwayatkan bahwa seorang gubernur pada masa pemerintahan

Umar pernah mengirim surat kepadanya mengenai hukum zakat korma. Dia

menjelaskan bahwa buah firsak dan delima lebih berlipat hasilnya dibandingkan

dengan korma. Umar membalas surat tersebut yang isinya bahwa buah-buahan

itu tidak wajib dipungut zakatnya, karena ia termasuk pohon yang berduri.

Tirmidzi berkata, "Pada kenyataannya, para ulama tidak mengeluarkan zakat

dari sayur-sayuranl" Qurthubi berkata, "Zakal diwajibkan pada jenis makanan

yang mengenyangkan, bukan pada sayur-sayuran. Di Thaif, banyak terdapat

buah delima, firsak dan limau, tapi tidak ada keterangan yang menegaskan

bahwa Rasulullah maupun salah seorang dari khalifah beliau pernah memungut

zakat dari buah-buahan tersebut." Ibnu Qallrim berkata, "Tidak ada keterangan

dari Rasulullah untuk memungut zakat dari kuda, budak, keledai, dan tidakpula

dari jenis sayur-sayuran, tembikar, logam, buah-buahan yang tidak ditimbang

dan tidak tahan lama untuk disimpan, kecuali anggur dan korma. Rasulullah

memungut zakat buah anggur dan korma secara langsung tanpa memisahkan

antara yang basah dari yang kering."

Pendapat Ulama Fikih Terkait Waiibnya Zakat Buah-Buahan

Tidak dijumpai ulama yang mengingkari wajibny a zakalpada tanaman dan

buah-buahan, tetapi mereka berbeda pendapat pada jenis-jenis tanaman dan

buah-buahan yang diwajibkan zakatnya. Dalam hal ini, ada beberapa pendapat

dan saya menyimpulkannya sebagai berikut:

1. Hasan al-Bashri, Tsauri, dan Syabi berpendapat bahwa tidak wajib zakat

kecuali pada jenis-jenis yang telah dinyatakan dengan tegas oleh syariat Islam,

yaitu; gandum, jagung, biji-bijian, korma, dan anggur. Sedangkan buah-

buahan dan tanaman lain yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena

tidak ada keterangan dari teks syariat yang berkaitan dengan masalah itu.

Syaukani menganggap pendapat mazhab inilah yang lebih benar.

2. Pendapat Abu Hanifah, wajib zakat pada setiap sesuatu yang tumbuh di

permukaan bumi, baik sayur-sayuran maupun tumbuh-tumbuhan lain

dengan syarat sengaja ditanam dan diambil hasilnya, kecuali kayu bakar,

bambu, rumput, dan pohon yang tidak berbuah. Alasannya, dengan melihat

keumuman sabda Rasulullah,

' HR Tirmidzi kitab 'az-Zakdh,"bab "Mh lhhfi Zakdh al-Khadhrawdt," l6t8l jilid III, hal. zr-
zz. Pentahqiq buku Fiqh as-Sunnahini.berkata, "Tidakada seorang pun yang meriwayatkan
hadits ini selain Tirmidzil'
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"Padaqang tlisiratn ,rrrri,*-,, ,*t,,*, Or/r,rr*rr rrU*nro1 ,rprrrrprU,n.::

Ini berlaku secara umum yang meliputi seluruh jenis tanaman dan

tumbuhan. ladi, setiap sesuatu yang ditanam kemudian bisa diambil

manfaatnya, termasuk seluruh biji-bijian, wajib dikeluarkan zakatnya.

Mazhab Abu Yusuf dan Muhammad,zakatwajib pada setiap yang tumbuh

dari tanah, dengan syarat dapat bertahan dalam satu tahun tanpa pengawetan,

baik jenis tanaman yang ditakar seperti biji-bijian, maupun yang ditimbang

seperti kapas dan gula. |ika tanaman atau buah-buahan tersebut tidak dapat

bertahan selama setahun seperti mentimun, semangka, melon, dan buah-

buahan serta sa)'ur-ma)'ur yang lainnya, maka tidak wajib dizakati.

Mazhab Malik berpendapat, hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya

disyaratkan harus dapat bertahan lama, dikeringkan dan sengaja ditanam,

baik hasil bumi yang dijadikan sebagai makanan pokok, seperti gandum

dan padi, maupun yang tidak dijadikan sebagai makanan pokok seperti

kunyit dan kismis. Tidak wajib zakatpada sayur-sayuran dan buah-buahan

seperti buah tin, delima, dan apel.

Syaf i berpendapat, wajib zakat pada sesuatu yang dihasilkan bumi dengan

syarat sebagai makanan pokok, dapat disimpan, dan ditanam oleh manusia

seperti gandum dan padi. Nawawi berkata, "Dalam pandangan mazhab

kami, tidak wajib zakat pada tanaman pokok kecuali korma dan anggur.

Begitu juga tidak wajib zakat pada biji-bijian kecuali yang menjadi makanan

pokok dan tahan disimpan, namun tidak wajib zakat pada sayur-sayurani'

Ahmad berpendapat, wajib zakat pada setiap hasil tanaman dan tumbuhan

yang dikeluarkan Allah dari bumi, baik berupa biji-bijian maupun buah-

buahan yang dapat dikeringkan, tahan lama, ditimbang, dan ditanam

manusia di tanah mereka,'baik berupa makanan pokok seperti gandum,

biji-bijian seperti kacang jenis mentimun, ataupun jenis umbi seperti kunyit

4.

5.

HR Bukhari, kitab "az-Zakdh,"bab "al- Usyrufi ma Suqiya min Ma'i as-Sama'bi al-Ma'i al-
lari," )ilid II, hal. r 55- r 56. Muslim, secara makna kitab "az-Zakdh," bab "Mafihi al:Usyr aw
Nasif al-'IJsyr," tz]jilid II, hal. 675. Tirmidzi kitab "az-Zakdh,"bab"Ma lhhfi ash-Shadaqah

fima Yusqa bi al-Anhar wa Ghayrihi [6+oi jilid III, hal. 3r. AbuDaud,kitab "az-Zakalt"
bab "Shadaqalt az-Zara'," Ir 596] jilid II, hal. z5z. Nasai, kitab "az-Zakah," bab "Ma Yujib
al-'Usyrwa ma Yujib Nishf al-'Usyr" Izq8p]jilid V, hal.4r -42. Ibnu Maiah, kitab "az-Zakdh,"
6ab"Shadaqah az-Zara'," Ir816-r6r7] jilid I, hal. 58o-58r. Darimi kttab "az-Zakdh,"bab
"al-'Usyr fima Saqat as-Sama' wa fi ma Tusqa bi an-Nudh-hi." Muwaththa' Malikkttab "az-
Zakdh,"bab "Zakdh ma Yakhusshu min Tsimar an-Nakhil wa al-A'nab," [33] jilid I, hal. z7o.
Ahmad dalam al-Musnad, jilid l, hal. r45 dan jilid III, hal. 34r-!53.
)ika seseorang membeli tanaman atau pohon yang mulai berbuah, atau memilikinya dengan
saiah satu dari beberapa cara yang telah disyariatkan, maka ia tidak wajib membayar zakat.
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/ , kayu manis, simsim dan biji sayur.' Menurutnya, wajib zakat

U' -buahan kering yang memiliki semua ciri-ciri di atas, seperti

;gur, buah tin, buah kenari, dan lain-lain. Dia juga berpendapat,

wajib pada semua jenis buah-buahan seperti semangka, melon,

pepaya, Tambu, dan buah tin yang tidak dikeringkan. Begitu pula tidak
wajib zakat pada sayur-sayuran seperti daun mentimun dan labu, daun

pepaya dan ketela serta lainnya.

Zakat Buah Zaitun

Imam Nawawi berkata, "Menurut kami, pendapat yang benar adalah tidak
wajib zakat pada buah zaitun. Inilah pendapat Hasan bin Shalih, Ibnu Abi
Laila, dan Abu Ubaid. Tetapi az-Zthri, al-Auza'i, al-Laits, Malik, ats-Tsauri,

Abu Hanifhh, dan Abu Tsaur mengatakan wajib zakat pada buah zaitun. az-

Zuhri, al-Laits, dan al-Auzai berkata, "Hendaknya dihitung lalu dikeluarkan

zakatnya ketika dijadikan minyakJ' Malik berkata, "Cara mengeluarkan zakat

buah zaitun tidak perlu dihitung, tetapi dikeluarkan sepersepuluhnya setelah

diperah dan jumlah banyaknya telah mencapai lima wasaq!'

Sumber Perselisihan Pendapat Para Ulama

Ibnu Rusyd berkata, "Sebab-sebab timbulnya perselisihan pendapat antara

ulama yang membatasi wajibnya zakal pada jenis-jenis yang telah disepakati

dalam ketentuan syariat, dan ulama yang meluaskannya hingga pada jenis

tumbuhan yang dapat disimpan dan tumbuhan yang dapat dijadikan makanan

pokok, berdasarkan perbedaan pendapat mereka tentanghubungan zakat dengan

jenis-jenis hasil bumi yang empat tersebut, yaitu; gandum, jagung, korma, dan

anggur. Apakah kewajiban zakat disebabkan oleh bendanya, atau karena adanya

ciri yang menjadi acuan (illat), yaitu fungsinya sebagai bahan makanan?

Ulama yang mengatakan kewajiban zakat pada hasil bumi adalah karena

berlandaskan pada bendanya, sehingga mereka membatasi kewajiban tersebut

pada jenis empat tumbuhan yang telah ditegaskan dalam hadits itu saja.

Berbeda dengan ulama yang berpendapat zakat disebabkan fungsinya sebagai

bahan makanan, mereka meluaskan hukum wajib zakat pada berbagai jenis

bahan makanan yang lain. Sebab perselisihan pendapat di antara ulama yang

' Al-Quthniyyat adalah biji-bijian selain beras dan gandum. Dinamakan demikian sebab
dapat disimpan di dalam rumah, seperti adas, humus, kacang tanah, kacang hijau, kacang
sudan dan lain-lain.
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membatasi wajibnya pada bahan makanan dengan ulama yang memperluas

cakupannya hasil bumi, kecuali tanaman yang telah disepakati tidak wajib
dikeluarkan zakatnya, seperti rumput, kayu bakar, dan jenis pimping adalah

adanya pertentangan analogi dengan keumuman teks syariat.

Teks syariat yang menyatakan keumuman adalah sabda Rasulullah,

".-AL\-.
"Yang disiratn dengan ttir lrujnn, wajib dikeluarkan znkatnya sepersEuluh, se-

dattgknn tnnamartyang disirsn dengan alat penyiram, sepnruh dari sepersepuhLh," Kata
"segala sesuatu" adalah kata umum. Demikian pula dengan firman Allah swt.,

XU$A.&$iAiS *,F*i *,;:*\iSGirX *
,iL\ j;r:"r'-!(6V-3u.1 jL")+K$;i.!tt5(1ij<-|-jt

@ qA\ #, J )41-'\-j,rA I ; TrrA; ;;
"Dan Dinlah yang menjndiksn kebun-kebun ynng berjunjung dan ynng tidak

berjunjung, pohon korma, tnnam-tarlaman yltng bennacLtm-macan bualmya,

zaitun dan dclinta ynng serupa (bentuk dan zuarnnnya), dnn tidak snmn (rasanya).

Makatilalt dnri bualurya (yang bennscam-ntacam itu) bila ia berbush, dan

tunnikanlah lnbrya di hari nremetik lusilnya (dengan dikelunrkttn zakntnya); dan

janganlah kqnru berlebih-lebihm. Sesungguhnya Allnh tidttk menyukai ornng-

orang yang berlehilt-lebihan." (Al-An'Am [6]: 141)

Sernentara, qiyas yang menyatakan bahwa zakat bertujuan menutupi
keperluan perut, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bahan makanan.

Oleh karena itu, ulama yang membatasi kata-kata umum tersebut dengan

analogi ini, menggugurkan zakat pada tanaman yang tidak termasuk bahan
makanan. Sebaliknya, ulama yang mempertahankan makna kata-kata umum,
tetap mewajibkan zakat pada tanaman-tanaman yang lain, kecuali yang telah
disepakati bahwa tanaman tersebut tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Lain daripada itu, ulama yang sepakat terkait kewajiban membayar zakat

bahan-bahan makanan. Mereka masih berselisih pendapat mengenai beberapa

tanaman yang diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Hal ini disebabkan adanya

perbedaan pendapat, apakah tanaman tersebut benar-benar bahan makanan
atau bukan, dan apakah tananan tersebut dapat dianalogikan dengan tanaman-

tanaman yang telah disepakati kewajiban zakatnya? Misalnya, perbedaan
pendapat antara Syaf i dan Malik tentang zakat buah zaitun. Malik mengatakan,

;;\ j'*;
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wajib mengeluarkan zakatpadabuah zaitun, sedangkan Syaf i dalam pendapat

versi lamanya di Mesir, tidak ada ketentuan zakat padanya. Sebab perselisihan

pendapat di antara mereka adalah, apakah zaitun termasuk bahan makanan

atau tidak?

Nisab Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Sebagian besar ulama berpendapat, zakat tidak diwajibkan atas tanaman

dan b*uah-buahan sebelum mencapai lima wasaq setelah dibersihkan dari kulit

dan dedaknya. Jika belum dibersihkan, misalnya sebelum digiling, disyaratkan

jumlahnya mencapai hingga sepuluh wasaq, seperti padi yang masih dibiarkan

dengan kulitnya. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah bersabda,

Ii* ;ii *::i u;,*!
"Tidak wajib zaknt padn (lmsil tanaman) yang kurang dari limo wasaq."1

HR Ahmad dan Baihaki. Baihaki menyatakan sanad hadits ini baik.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwasanya Rasulullah bersabda,

.itG ,3; t, ,; b ;ii a-:; i;i r:j,;
"Tidak ada zsknt poao t or*o arr'aiii-Aiiio,, ,orrf kurang dnri lima wasaq."2

Satu wasaq sama dengan enam puluh sha'berdasarkan kesepakatan ulama.

Hal ini berdasarkan keterangan hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id, tetapi hadits

tersebut munqathi' (terputus). Abu Hanifah dan Mujahid berpendapat, wajib

mengeluarkan zakat atas hasil bumi tanpa menghitung banyak atau sedikitnya.

Alasannya adalah keumuman sabda Rasultllah, "Pada yang disiram dengan

air hujan, (zakatnya adalah) sepersepuluh.'l' Lagi pula, zakat tanaman ini tidak

memerlukan hitungan waktu satu tahun, demikian pula halnya dengan nisab.

ibnu Qalyim mengulas pendapat ini, dia berkata, "Keterangan ini

sebenarnya masih belum jelas maksudnya. Setiap sesuatu yang disiram air hujan,

maka zakatnya adalah sebanyak sepersepuluh dan tanaman yang disiram dengan

alat penyiram atau geriba, zakatnya adalah separuh dari sepersepuluh. Padahal

terdapat Sunnah yang menjelaskan secara terperinci mengenai ketentuan

HR Muslim,, kitab "az-Zakdh," bab Ir] iilid III, hal azz-62+. Baihaki kitab "az-Zakdh,"bab
"an-Nisab fi Zakdh ats-Tsimar," jilid IV hal. rzo, dan bab "Msab al-War,aq," jilid IV hal.
rrr.Ahmid dalamal-Musnaa,iliaII,hal.+oz.Tirmidzikitab"az-Zakdh,"b;b"MAhhfi
Shadaqah az-Zara' wa at-Tamar wa al-Hubub," [626] iilid Ill, hal. r 3,
HR Muslim,, kitab "az-Zakhh," bab Ir] [+] jilid 11,ha1.674.
Lihat takhrij pada hadits serupa sebelumnya.
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nisab zakat tanaman, yaitu lima wasaq. Mereka mengatakan, hadits ini masih
dikategorikan umum yang meliputi jumlah sedikit dan banyak. Tentunya,
keadaan seperti ini bertentangan dengan keterangan yang khusus. Padahal
jika terjadi perselisihan, hendaknya diutamakan menggunakan cara yang lebih
berhati-hati, yaitu melaksanakan keseluruhan hukum yang dikehendaki hadits
tersebut."

Dakwaan adanya perselisihan antara kedua hadits ini harus dijawab
bahwa kita wajib melaksanakan makna kedua hadits tersebut dan tidak boleh
mempertentangkan antara yang satu sama yang lain, apalagi ada usaha untuk
menyalahkan salah satrrnya. Menaati seluruh keterangan yang terkandung di
dalam hadits Rasulullah saw. adalah wajib. Sebab, pada dasarnya tidak ada
pertentangan antara kedua hadits tersebut, jika ditinjau dengan akal yang jernih.
Karena sabda Rasulsllah, "Pada yang disirarn air hujan, sepersepuluh." Hadits
ini bertujuan untuk memisah atau membedakan antara tanaman yang zakatnya
sepersepuluh dan tanaman yang zakatnya separuh dari sepersepuluh. Pemisahan,

sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah, antara kedua jenis tanaman
adalah untuk membedakan jumlah yang wajib dikeluarkan. Dalam hadits ini,
Rasulullah tidak menyebutkan kadar jumlah nisab dan beliau menerangkan
dengan tegas pada hadits yang lain. |adi, bagaimana kita dapat mengabaikan
keterangan yang sahih dan tegas, bahkan sama sekali tidak memuat makna
yang bertentangan dengan hadits yang lain? Makna dan maksud antara kedua
hadits tersebut saling melengkapi antara satu sama lain, meskipun hadits yang
pertama bersifat umum dan hadits kedua bersifat khusus.

Ibnu Qudamah berkata, sabda Rasulullah, "Pada yang kurang dari lima
wasaqtidak ada ketentuan zakat,"kesahihannya disepakati ulama hadits. Hadits
ini bersifat khusus yang harus diutamakan dan membatasi kata-kata umum
yang diriwayatkan dari Rasulullah dalam masalah ini. Hal ini serupa dengan
mengkhususkan sabda Rasulullah,

"Pada unts yang digembalakan terdapat ketentusn znkat."l Dengan sabda
beliau, "Tidak zuajib zaknt unta jika kurang dari limn ekor."

HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh," bab "Zakhh as-Sd'inah," Irs6z] jilid II, hal. zz4. Nasai,
kitab 'hz-ZakAh,"bab "Zakdh al-Ghanan," [za5 5 ] jilid \l hal. ze. Ahmad d alam al- j\4ttsnad,
jilid I, hal. rzt-t22.



Begitu pula dengan sabda beliau, "Pada tepung ada ketentuan seperempat-

puluh."' Dengan sabda beliau, "Pada yang kurang dari lima uqiyah tidak ada

ketentuan zakat."' Lebih dari itu, hasil bumi merupakan harta yang wajib

dikeluarkan zakatnya, tetapi tidak wajib dikeluarkan zakatnya jika dalam jumlah

yang sedikit, sebagaimana harta-harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Dalarn masalah zakat hasil bumi, hitungan tahun tidak diperlukan, karena

kewajiban zakat hasil bumi adalah bertepatan pada waktu panen dan ia tidak
boleh dibiarkan dalam waktu yang begitu lama. Sebaliknya, hitungan tahun hanya

diberlakukan pada jenis-jenis harta selain dari hasil bumi, karena sempurnanya

keuntungan bergantung pada hitungan tahun. Nisab wajib diberlakukan dalam

zakat hasil bumi agar tercapai batasan minimum. Apabila nisab sudah tercapai,

seseorang memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan kepada orang lain

dengan cara mengeluarkan zakat. Itulah perlunya memberlakukan nisab pada

zakat hasil bumi.

Dengan demikian, zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang kaya. Dan

ukuran kaya tidak akan diketahui tanpa adanya nisab, sebagaimana harta-harta

lain yang wajib dikeluarkan zakatnya." Satu sha sama dengan 1 r/3 gantang.

Dengan demikian, satu nisab adalah sama dengan lima puluh bakul besar. Jika
hasil tanaman yang akan dikeluarkan zakatnya tidak termasuk jenis barang

yang tidak ditimbang, maka kata Ibnu Qudamah, "Nisab kunyit, kapas, dan

barang-barang lain yang perlu ditimbang, adalah t6oo rati Iraq atau ukuran

timbangannya sama berat dengan timbangan tersebut."3

Abu Yusuf berkata, "jika barang yang akan dikeluarkan zakatnya bukan
jenis barang yang ditimbang, maka ia tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali

jika harganya sama dengan satu nisab dari barang-barang yang ditirnbang dan

mengikuti standard harga termurah. Oleh karena itu, zakat tidak wajib atas

kapas jika harganya kurang dari lima wasaq barang yang ditimbang dengan

harga yang terendah. Misalnya gandum dan lain-lain, karena ia tidak dapat

HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh," bab "fi Zakdh as-Sti'imah," j567) iilid IL hal. 98-99.
Tirmidzi kitab "az-Zakah," 6ab "Ma lah fi ZakAh al lltil wa ol-Glmnam,'' [6zo ] iilid Il I, hal.
T.Muwaththa'Malikkitab"az-Zakdh,"bi6"Shadaqahdl-Mdsyiyah,'l4ljilidl,tial.257-258.
Ar-Ritlqah adalah perak baik,vang sudah ditempa maupun yang belum. Sebagian ulama
berpendapat, asal mula ar-Riqqah adalah al-Wariq. Huruf "war.r"'dibuang dan digantikan
denganhuruf /a'marbuthalt, samadengankataal-'ldahyangberasal dari kala al-Wa'id.
HR Bukhari, kitab "lfliri& "az-7.ttkih,"."bab "Zakdh al-lVariq." jilid, II, hal. r4.r-r44 dan
bab "Md laysa fi ma Duna Khamsah Awsuq Shadaqah," jllid II, hal. r 56. Muslim, kitab "az-
Zakah," [6) jilid II, hal. 675. Ibnu Majah, kitab "az-Zakdh,"bab "Ma Tajibufi hi "az-Zakdh,","
[r]jilidl,hal.zz+.MusnadAhmad,,'jilidlI,hal. gz.Al-AwaqadalahjamalikepadaAwqiyah
dan ada juga yang mengatakan al-Waqiyyaft yaitu hasil tanaman yang bernilai empat puluh
dirham dan lima awaq itu, berarti dua ratus dirham.
Lima awsuq sama dengan seribu enam ratus liter Iraq. Satu liter Iraq diperkirakan sama
dengan r3o dirham.

L
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diukur dengan sendirian. Oleh karena itu, ia harus dinilai dengan barang lain,

seperti barang-barang perniagaan yang harus dinilai dengan salah satu mata

uang yang lebih rendah nisabnyal'

Muhammad berkata, "Hendaknya hasil bumi mencapai lima kali lipat dari

harga taksiran barang yang sejenis dan berkualitas tinggi. Karenanya, tidak
wajib zakat pada kapas jika kadar banyaknya masih dalam lima bal. Sebab,

menetapkan ukuran dengan wasaq pada barang-barang yang ditimbang adalah

berdasarkan ukuran yang paling tinggi di antara jenis-jenisnya yang laini'

lumlah yang Waiib Dikeluarkan

Kadar atau jumlah yang wajib dikeluarkan atas hasil bumi berbeda-beda

mengikuti cara pengairannya. Setiap tanaman yang memperoleh pengairan

tanpa menggunakan alat atau tanpa bersusah payah, maka kadar zakatnya adalah

sepersepuluhdari hasilpanen. Jika pengairannya menggunakan alatyang dilakukan

atau diusahakan manusia, maka kadar zakatnya adalah seperduapuluh.

Dari Mu'adz ra., bahwa Rasulullah bersabda,

*s, -; -.Atr F Ar,'/i, ,'5:s,', ,;,;..l;; ,ir-J, -;- u]t 
,V , -, 

t l')'t .

"f oao rlorg disirnm nir hujan, mata air, dan qliran sungai, (maka znkntttyn)

sepersepululL sedangkan yang disirarn dengan alat penyirnnran, (maka znkntnya)

qdalah seperdtLapuluh."2 HR Baihaki dan Hakim. Hakim mengatakan hadits

ini sahih.

Dari Ibnu lJmar ra., bahwa Rasulullah bersabda,

':s\ 
jh .Au e;t ,$:t r:";; ts ;i ,3;ti ,i;-at ri t-&

"Padn yang disiram dengan air lujan, mata air, atau air ynng mengalir

dengan sendirinya, (ketentuan zakatnrla) sepersepuluh, dan yang disirnm dengan

alnt penyiram ndalsh seperduapultth."3 HR Bukhari dan lain'lain.

' At-tt*l" d^" al-Atsariy adalah tanaman yang tanpa memerlukan pengaliran air dan tidak
menggunakan tenaga untuk menyiramnya. Sedangkan an-Nadhhu adalah tanaman yang
disiram dengan menggunakan tenaga seperti disiram dengan air sumur dan sungai.

' HR Bukhari, dengan lafal, "Fima Saqat as-Sama' u,a al-'Uyin Aw Kdna Atsariyyan," kitab
"az-Zakdh," bab "al-'Usy'r fi ma Yusqa min Ma'i as-Sama' wa bi al-Ma' al-lari," jil\dIl,hal.
r 5 5. Hakim kitab "az-Zakhh,"bab'Akhdzi ash-Shadaqah min al-Hanthah wa asy-Sya'ir" jllid.
I, hal. 4or dan Hakim berkata, "Sanad hadits ini sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim,
tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini turut didukung oleh Dzahabi. Baihaki kitab "az-
Zakdh,"bab "ash-Shadaqahfi Yazra'uhu al-Adamiyyun " jilid IV hal. rz9.

I HR Bukhari,kitab "az-Zakdh," bab "al-'Usyr fi ma Suqiya min Ma'i as-Sama' wa bi al-Ma' al-
Iari," jilid II, hal. r 5 5. Muslim, secara makna kitab "az-Zakah," bab "Ma fi hi al-'Usyr au Nishf



I

fika pada suatu ketika tanaman tersebut disiram dengan menggunakan alat

dankadangdenganairhujan,makazakatnya314o(7 rlz"t"),jikaperbandingannya

sama.

Ibnu Qudamah berkata, "sejauh pengetahuan kami dalam masalah ini,

tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama."

Iika salah satu dari penggunaan alat penyiraman tanaman lebih banyak

dari yang lain, maka penyiraman yang lebih sedikit harus mengikuti kepada

yang lebih banyak. Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Ahmad, Tsauri,

dan salah satu pendapat SYafi'i.

Adapun pengeluaran biaya, seperti memotong, memikul, dan mengirik,

menampi, ongkos gudang, dan lain-lain, hendaknya diambil dari harta si pemilik

dan tidak sedikitpun dihitungkan dan diambil dari harta zakat. Tetapi mazhab

Ibnu Abbas dan Ibnu Umar ra. menyatakan sebaliknya, bahwa biaya tersebut

harus dihitung dan diambil dari hasil keseluruhan panen sebelum dipungut

zakat, seperti biaya menanam dan menuai. Dari |abir binZaid, pendapat Ibnu

Abbas dan Ibnu Umar ra. mengenai seorang yang meminjam uang untuk

keperluan menuai dan belanja keluarganya, menurut Ibnu Umar' agar hutangnya

dibayar terlebih dahulu. Setelah itu, barulah dikeluarkan zakalnya dari harta

yang tersisa. Dan menurut Ibnu Abbas, hutang keperluan menuai hendaknya

dibayar terlebih dahulu, kemudian barulah dikeluarkan zakatnya dari harta

yang tersisa.'HR Yahya bin Adam dalam al-Kharaj.

Ibnu Hazm menyebut keterangan dari Athd bahwa biaya yang digunakan

untukkeperluan nafkah tidaktermasukkewajiban zakat. fadi, setelah keperluan

nafkah sudah terpenuhi dan masih ada sisa sebanyak satu nisab, barulah

dikeluarkan zakatnya. Tetapi jika tidak ada sisa yang mencapai nisab, tidak

wajib zakat.

"l.Utvr:\^ iilid II, hal. 6T5.TirmidzikiLab ""az'Zakah,",bab ash-Shada.qah.lt yo lqqiy?
6i ot-Ait ir,t'le+ol jilid III, hal. j3. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahihl'Nasai, kitab
"az-Zakdh.';bab'"M'a yuiib'al 'Usir" Iz+8s] iilid V. hal. 4r. Ibnu Majah ,kitab'hz-Zakdh,"bab,i'snii'ii"iii_z"ii,,r lirsr6l iilid l,'hal. irio. Abu Daud, kitab "az-zakdh;'bab "shadaqah

ir-/oi,;'," Irss6l jilid it, hui.'t5 r. Darimi kitab "az'Zakah," bab '.h.1 'Usyr {i ya Sa3a1 a.s..

sama' wia fi ia Siaiva U,i on-Nianl,L" iilid I, hal. j93. Muwaththa' Malikkitab "az-Zakdh,"

tii';Zolidn Molgl<itrutt min Tsimar in-Nakhil iaht-t'nab," [33 ] jilid l, hal. :zo. Baihaki'
kilab-;az-Zokah," bab "eadar ash-shadaqah fi ma Akharaiat al-Ardh," iilid IV hal. r3o.

ef,-"a dalam al-Musnia,i;1'a I, hal. r+S. jilid Ill, hal. 3+r-351 dan jilid V hal. 233.

' Ibnu Abbas dan Ibnu Umar sepakat bahwa biaya perawatan tanaman dikecualikan dari

,utul dun vrne dikenai zakat adaiah sisanya. Namunmereka berbeda pendapat terkait hasil

tanaman yang-digunakan untuk keperluan keluarganya.
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2.

Ad Pajak Bumi atau Kharaibr!

L

Terdapat dua jenis tanah, yaitu:

Usyriyah' atau tanah biasa, yaitu tanah milik penduduk yang menganut

agama Islam secara suka rela, atau tanah yang direbut kaum Muslimin
dengan penaklukan, lalu dibagikan kepada mereka, atau tanah yang dikelola

oleh kaum Muslimin sendiri.

Khardjiyah,yaitu tanah yang direbut dan ditaklukkan oleh kaum Muslimin
kemudian dibiarkan untuk dikelola penduduk setempat yang ingin
mengelolanya dan sebagai konsekuensinya mereka harus mengeluarkan

kharaj(pajak) yang telah ditentukan. Sebagaimana diwajibkan zakat pada

tanah 'usyriyah, zakat juga diwajibkan pada tanah khardjiyah, apabila
penduduknya menganut agama Islam atau tanah tersebut dibeli orang

Islam. Dengan demikian, status tanah tersebut memiliki dua kewajiban,

yaitu membayar zakat dan kharaj, yang satu tidak menggugurkan yang

lain. Menurut Ibnu Mundzir, ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Umar bin Abdul Aziz,
Rabi'ah, az-Zthri,Yahya al-Anshari, Malik, al-Auza'i, Hasan bin Shalih, Ibnu
Abu Laila, al-Laits,Ibnu Mubarak, Ahmad,Ishaq, Abu Ubaid, dan Daud.

Mereka mengemukakan dalil berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan qiyas.

Dalil yang berasal dari Al-Qur'an adalah berdasarkan firman Allah swt.,

'; &qj, \7;) 3& \1 .# o+\-*t rfr\;t$\ 65-
b'\'*,j j y )rbqiJi'bht3 * qi i !:: {5"*3i

@1,5u-iiir#;v
"Hai orang-orang yang beriman, nalkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari

hnsil usnhamu Vang baik-baik dan sebagian dari npa yang Kami keluarkqn dari

burni untuknru. Dan janganlah kamu mernilih yang huruk-huruk InIu knmu

naftahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan

dengan memicingkan mata terhadapnyn. Dan ketahuilah, bnhwa Allah Maha

Kay a l n gi Maha T ery uji. " (Al-Baqar ah l2l: 2671

Dalam ayat ini, Allah mewajibkan nafkah atau zakat dari hasil bumi secara

mutlak, baikberupa tanah biasa maupun tanahkharaj.

Al:Usyariyah adalah zakat yang wajib dikeluarkan sebanyak sepersepuluh.
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Dalil berdasarkan pada Sunah adalah sabda Rasulullah, "Pada yang disiram

dengan air hujan, adalah sepersepuluh." Hadits ini mencakup tanah biasa maupun

tanah kharaj.

Dalil berdasarkan qiyas adalah karena zakat dan pajak merupakan dua

kewajiban yang timbul oleh sebab yang berbeda dan diberikan kepada golong-

an yang berbeda pula. Oleh karena itu, salah satunya tidak menghalangi atau

menggugurkan kewajiban yang lain, seperti orang yang sedang ihram mem-

bunuh binatang buruan milik orang lain. Di samping itu, zakat diwajibkan

dengan keterangan yangjelas, hingga tidak dapat dibatalkan begitu saja disebab-

kan adanya kewajiban membayar pajak di mana landasan hukumnya adalah ber-

dasarkan hasil ijtihad. Namun, Abu Hanifah berpendapat, zakat tidak wajib pada

tanah kharaj, tetapi hanya diwajibkan membayar pajak saja. Menurutnya lagi,

di antara syarat-syarat wajib zakat ialah tanah tersebut bukan tanahkharaj.

Landasan Pendapat Abu Hanifah dan Kelemahannya

Abu Hanifah mengemukakan beberapa dalil untukmendukungpendapatnya

sebagai berikut:

.i. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda,

* q)l q. t';i'","' L^a-"t
"Tidnk terkumpul antaro zakat dengnn pajak pnda tanah orang Islsm."

Hadits ini disepakati ulama sebagai hadits yang lemah. Diriwayatkan

Yahya bin Anbasah secara sendirian dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari

Ibrahim an-Nakha'i, dari Alqamah, dari Ibnu Mas'ud, dari Rasulullah.

Baihaki memberi komentar berkaitan dengan hadits ini dalam Ma'rifuh as-

Sunan wa al-Atsqr, dia berkata, "Hadits yang disebutkan ini diriwayatkan

oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari Ibrahim, padahal itu hanyalah

ucapannya sendiri. Kemudian diriwayatkan Yahya secara marfu', seakan-

akan berasal dari Rasulullah. Yahya bin Anbasah dikenal kelemahan

riwayatnya, karena sering meriwayatkan hadits-hadits palsu dari kalangan

orang-orang dipercaya. Keterangan yang disampaikan kepada kami oleh

Abu Said al-Malini tentang kepribadiannya didukung oleh Abu Ahmad

bin Adi al-Hafizhl'
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Hadits di atas juga dinyatakan lemah oleh Kamal bin al-Hammam,. salah
seorang imam dari mazhab Hanafi, yang dalam hal ini dia menguatkan
kedudukan mazhab mayoritas ulama sekaligus memandang lemah pendapat
Abu Hanifah.

Hadits yang diriwayatkan Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Abu Hurairah
bahwa Rasulullah bersabda, "orang-orang Irak tidak ingin mengeluarkan
hasil tanah dan logam peraknya. orang-orang syria tidak ingin mengeluerkan
barang timbangan dan uang emasnya. Begitu pula orong-orang Mesir tidak
mau mengeluarkan hasil pertanian dan emas peraknya, sementara kalian
akan kembali seperti zamqn dahulu." Kalimat ini diucapkan Rasulullah
sampai tiga kali dan disaksikan dengan mata kepala Abu Hurairah sendiri.'
sebenarnya, hadits ini tidak menjelaskan bahwa zakat tidak boleh diambil
dari tanah kharaj. Para ulama menafsirkan hadits tersebut, bahwa orang-
orang itu akan menganut agama Islam, hingga upeti akan digugurkan dari
mereka, atau hadits tersebut merupakan nubuwat (prediksi, penj) Rasulullah
saw. akan terjadi fitnah di akhir zamanyang akan mengakibatkan bahwa
kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan, seperti zakat, jizyah
(pajak) dan lain-lain tidak akan dilaksanakan lagi.

Setelah menyebut kedua takwil tersebut, Nawawi memberi komentar,
"Seandainya maksud hadits tersebut benar seperti apa yang mereka katakan,
niscaya tidak ada kewajiban lagi mengeluarkan zakat emas, perak, dan
barang-barang perniagaan, padahal tidak seorang pun yang beranggapan
demikianl'

Diriwayatkan, bahwa setelah Raja Dahqan Bahr menganut Islam, Umar
bin Khaththab berkata, "serahkan tanahnya kembali, pungutlah kharaj
darinya]' Riwayat ini, jelas memerintahkan pemungutan pajak, tanpa ada
perintah untuk memungut zakat. Kisah ini sebenarnya menyatakan bahwa
kharajtidak gugur dengan masuknya seseorang ke dalam agama Islam.
Dan hal itu tidak berarti bahwa kewajiban zakat juga dihapuskan. Boleh
jadi, penyebutan kharaj mengandung makna, bahwa kharaj akan gugur
dengan masuk Islam seperti halnya jizyah.

Kamal menKamal mengutamakan mazhab mayoritas ulama dan dia telah mendiskusikan mazhabnya
9,.1g-"-" berbagai h.ujjah berkaitan dengan masalah ini.9_.Ig-u_n berbagai hujjah berkaitan dengan masalah ini
HR Muslim,, kitab "al-Firan wa Asyrith as-Saah." baHR Muslim" kitab "al-Fitan wa Asyrath as-sahh," bab "Lh raqum as-sahh hatta yahsir
al-Furat." Iz9l jilid IV hal. zzr9. A6u Daud, kitab "al-Kharai ia al-lmthrath wa al-Favi']'
\+ "tqaf n.rdh as-sawad dan Ardh al:IJnwalr," [.lors I jilid rri hal. 4zc. Ahmad dalai ai-\* "Iqaf 

Lrd,h-as-Sawad dan Ardh al:Unwahl'llotsljilid III, hal. 4z6.Ahmad d,;la; ai_
(,usnad,jilid II,.hal.,z6:,. Hadits ini mengungkap keengganan metaksanakan kewajiban,
di,samping menjelaskan bahwa. yang dimiksridkin denfin hak-hak di sini adalah iaiak.
Sekiranyasepersepuluh itu wajib teniulah dinyatakan sec-ara bersamaan sebagai kewi.;i6an
dalam hadits ini.
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Zakat,sebagaiman a yangsudah lazim diketahui, diwajibkan kepada setiap

Muslim merdeka, hingga tidak perlu disebutkan lagi di dalam kisah ini. Di
samping itu, pemungutan zakat ternak dan zakat emas serta perak tidak

dicantumkan di sini. Hal ini tidak berarti bahwa semuanya tidakwajib lagi

dikeluarkan zakatnya. Atau, hal ini mungkin saja disebabkan Dahqan tidak

memiliki tanaman yang mewajibkan dirinya untuk membayar zakat.

Para penguasa dan para ulama tidak memungutkharaj dan zakat sekaligus.

Pernyataan ini tidak benar, karena sebagaimana telah diceritakan Ibnu

Mun dzir, b ahwa Umar bin Ab dul Azrz p er nah memun gut kh ar aj dan zakat

sekaligus.

Kharajberbeda dengan zakat. Buktinya, kharajhukumnya wajib sebagai

sanksi, sedangkan zakat diwajibkan untukibadah. Oleh karena itu, keduanya

tidak mungkin akan bersatu dan diwajibkan pada diri seseorang hingga

menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersamaan.

Pada awalnya, hal ini memang benar, namun pada kelanjutannya tidak demi-

kian. Tidak semua bentuk kharaj berdasarkan paksaan dan penaklukan,

dalam beberapa kondisi, ia bebas dari unsur kekerasan, seperti halnya

pada tanah yang letaknya berdekatan dengan tanah kharaj, atau tanah

yang dikelola dan disiram dengan air irigasi yang berdekatan dengan tanah

kharaj.

Penyebab atau'illatkewajiban membayar kharajdan zakat hanya satu, yaitu

tanah yang berkembangatau memberikan penghasilan, baikditinjau dari segi

hakikatyang sebenarnya maupun dari segi hukum. Alasannya, seandainya

tanah tersebut tidak dikelola tentu tidak ada manfaatnya. Dengan demikian,

tidak ada kewajiban membayar zakat maupun kharaj. fadi, jika sebabnya

hanya satu, maka kharaj dan zakat tidak dapat terkumpul sekaligus pada

satu tanah, karena satu sebab tidak dapat dibebankan pada dua kewajiban

yang sejenis. Contohnya, apabila seseorang memiliki satu nisab ternak

untuk diniagakan selama setahun, maka dia tidak wajib mengeluarkan

dua jenis zakat, yaitu zakat ternak dan zakat barang perniagaan.

fawabannya, kenyataan ini tidakbenar. Karena 'illatatausebab zakat adalah

tanaman yang tumbuh dari dalam tanah, sedangkan kharajdiwajibkan
karena status tanah itu sendiri, baik ia ditanami sesuatu ataupun dibiarkan.

Seumpamanya, persamaan 'illat alau sebab itu diterima, maka sebagaimana

dikatakan Kamal bin Hammam, bahwa tidak ada halangan adanya satu

'illat,yaitu tanah akan menimbulkan dua kewajiban.

*

*

*

t
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Ad Zakat dari HasilTanah Sewa b4
Mayoritas ulama berpendapat, bahwa orang yang menyewa tanah dan

mengelolanya diwajibkan membayar zakatnya, bukan diwajibkan kepada
pemilik tanah. Tetapi, menurut Abu Hanifah, zakat tersebut menjadi kewajiban
pemilik tanah.

Ibnu Rusyd berkata, "Pangkal perbedaan pendapat di kalangan ulama
adalah apakah zakat merupakan kewajiban karena tanah ataukah memang
karena kewajiban tanaman? Karena, menurut pandangan mereka, zakat menjadi
wajib pada salah satu di antara dua kemungkinan tersebut. Di sinilah perbedaan
pendapat antara kedua golongan tersebut muncul. Titik permasalahannya
terletak pada manakah yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai perkara
yang mewajibkan zakat, tanah atau biji-bijian? Mayoritas ulama berpendapat
bahwa yang mewajibkan zakat terletak pada biji-bijian. Sedangkan menurut
Abu Hanifah, yang mewajibkan zakat terletak pada tanahl'

Ibnu Qudamah memandang pendapat mayoritas ulama lebih kuat, dia
berkata, "zakat diwajibkan pada tanaman. oleh karena itu, zakat hanya
diwajibkan kepada pemilik tanaman tersebut, seperti orang yang mengeluarkan
zakat harta perniagaannya dan orang yang mengeluarkan zakat tanaman
dari hasil tanah miliknya sendiri. Adapun ungkapan mereka, bahwa dalam
hal ini zakat dibebankan terhadap tanah adalah tidak benar. Karena jika
dibebankan pada tanah, niscaya diwajibkan padanya zakat meskipun tidak
ditanami, seperti kharaj, dan niscaya wajib pula bagi Ahludzdzimmah (orang
kafir dalam lindungan kaum Muslimin, penj), seperti kharaj, dan niscaya
kadarnya ditentukan berdasarkan luas tanah bukan pada jumlah tanaman, serta
seharusnya digolongkan dalam pemasukan /ar' (harta rampasan bukan pada
kondisi perang), bukan pemasukan zakat.

, Cara Menentukan
A@ Nisab Korma dan Anggur bzg

fika korma atau anggur telah berbuah dan diprediksi akan berbuah baik,
pengambilan nisabnya adalah dengan cara taksiran, bukan ditimbang. caranya,
salah seorang ahli taksir yang dapat dipercaya dan bijak menghitung buah korma
dan anggur yang masih berada di atas pohon, lalu menaksir berapa banyak

i

I

i

)
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hasilnya nanti jika telah menjadi kering, hingga dapat diketahui berapa kadar

zakatyang wajib dikeluarkan. Nantinya, apabila buah-buahan telah kering,

maka zakatnya diambil sebanyak taksiran tersebut.

Dari Abu Humaid as-Sdidi ra., dia berkata, kami berperang bersama Rasulullah

saw. dalam Perang Tabuk. Tatkala sampai di lembah Qura, ada seorang wanita

sedang berada di kebunnya. Rasulullah bersabda, "Talcsirlah' buah-buahan ini."

Rasulullah saw. sendiri menaksirnya sebanyak sepuluh wasaq. Lalu beliau bersabda

kepada wanita tadi, "Tal<sirlah yang dikeluarkan darinya."'HR Bukhari.

Perbuatan ini merupakan Sunnah Rasulullah saw., perbuatan para sahabat

beliau, dan menjadi pegangan kebanyakan ulama.3 Sebaliknya, mazhab Hanafi

menentang cara seperti ini, karena taksiran hanya berpedoman pada perkiraan

saja hingga tidak dapat dibuat pegangan untuk menjadi ukuran. Dalam hal

ini, mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Iebih diutamakan, karena menaksir

buah-buahan bukanlah perkiraan tanpa dasar, tetapi merupakan ijtihad untuk

mengetahui banyaknya buah-buahan, sama halnya dengan menaksir harga

barang yang sudah mengalami kerusakan. Sebab, dianjurkannya menaksir

karena buah-buahan tersebut dimakan ketika masih segar. Oleh karena itu,

hasil tanaman perlu ditaksir terlebih dahulu sebelum dipotong dan dimakan,

di samping pemiliknya dapat membelanjakan hartanya menurut keinginannya,

dengan syarat buah yang akan dikeluarkan zakatnyaterjamin kualitasnya. Pada

saat penaksiran dilakukan, juru taksir tidak menghitung keseluruhan buah-

buahan tersebut, Dia harus menyisakan hasil buah-buahan sebanyak sepertiga

atau seperempat, untuk memberi keringanan bagi pemilik harta apabila hendak

memakannya, juga untuk para tamu dan tetangganya.

Di samping itu, buah-buahan pasti akan mengalami kerusakan, seperti

dimakan burung dan orang yang lalu lalang di bawahnya, jatuh disebabkan

angin dan lain sebagainya. fadi, sekiranya zakat dihitung dari keseluruhan buah-

buahan tanpa menyisakan sepertiga atau seperempat, niscaya akan membuat

rugi pemiliknya.

Dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah bersabda,

raSt 4)i, ,\"rU ,;'); lil
,tt

.c-J:Jt tri-u ! ;p

Al-Kharshu adalah estimasi atau taksiran.
HR Bukhari, kitab "az-Zakhh," bab "Kharshu at-Tamar," jilid II, hal. r 5 4- r 5 5 . Muslim, kitab
"Fadha'il an-Nabi Muhammad sau," bab "Mujizat an-Nabi Muhammad saw.," Ir r ] jilid IV
hal. r785. Abu Daud, kitab "al-KharAj wa al-lmdrah wa al-Fay'i,bab fi lhya' al-Mawdt,"
[roZq] jilid III, hal. 456. Ahmad dalam al-Musnad, jilid.Y,hal. +z+.
Malik menganggap penaksiran ini sebagai wajib, sedangkan Syafi dan Ahmad,
menganggapnya sebagai sunnah.
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"lika kalian melokukan penaksiran, anfuil dan sisaksnlah yang sepertiganya.

lika kalian tidak ingin menyisakan sepertiga, mako sisakanlah seperempat."l 2

HR Ahmad dan Para Penulis as-sunan kecuali Ibnu Majah. Hadits ini
diriwayatkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban yang menyatakan kesahihannya.
Tirmidzi berkata, "Mayoritas ulama menjadikan hadits Sahal ini sebagai dalil
mereka dalam menaksir buah-buahanl'l

Basyir bin Yasar berkata, Umar bin Khaththab ra. mengutus Abu Hatsmah
al-Anshari untuk menaksir harta kekayaan kaum Muslimin. Umar berpesan,
"|ika kamu melihat orang-orang itu tinggal di kebun korma mereka pada
musim gugur, biarkanlah buah-buahan yang mereka makan dan tidak perlu
lagi dimasukkan ke dalam hitungan."o

Makhul berkata, apabila Rasulullah saw. mengirim juru taksir, beliau
berpesan,

o , , 
, -,_ ,att)l; a+]'lr, elr jt-*tr J ili,"rJr .rre r'_;;

"Berilah frrirgrno.n t rpoa, mn'nusia, forr'r, di ontara trrrro iru ada yang
dijadikan sebagai mskanan yang dimakan orang-orang yang lewqt di bawnhnya
dsn si pemiliknya."s HR Abu Ubaid. Abu Ubaid berkata, "Wathi'ah adalah
orang yang lalu lalang di kebun. Disebut demikian karena mereka berjalan
melewati tanah tempat tumbuhnya buah-buahan tersebut. sedangkan Akilah
adalah pemilik buah, keluarga, dan orang-orang yang memiliki pertalian
kerabat dengan mereka.

Hukum Memakan Hasil Tanaman

Pemilik tanaman boleh memakan sebagian hasil tanamannya yang belum
dipanen dan tanaman tersebut tidak termasuk ke dalam hitungan yang wajib
dikeluarkan zakatnya. Alasannya, karena yang demikian merupakan kebiasaan

Ini menurut banyaknya atau sedikitnya orang yang memakan buah tersebut. Jika banyak
orang yang memakannya, maka hendaklah ia ditaksir sepertiga, namun jika sedikit ditaksir
seperempat.
HR Tirmidzi kitab "az-Zakhh." bab "Ma ldh fi al-Kharshi," l6qzl iilid III, hal. 26. Ibnu
Majah, kitab "az-Zakhh,"bab'fi al-Kharsht," Iioos] jilid II, hal. i58-259. Nasai, kitab '.az-
Zakah." 6ab "Kam Yatruk al-K'harish?" [z49rl iilid V hal. 42. Darimi kitab "al-Buvi'," bab
"fi.al-Kharshi," jilid II, hal.2.7r. Ahmad d,alam al-Musnad, jilid III, hat.44S dan'lilid IV,
hal. 3zz. Hadits ini dha'if.Lihat adh Dhaifah [25561.
HR Tirmidzi kitab 'az-Zakah," bab "Ma iA'a 1i al Kharshi," ld+zl jilid I tI, hal. z6-27.
Maksudnya adalah bertempat tinggal di ladang korma mereka pada musim susur. Atsarini
terdapat di dalam al-Amwal oleh-Abu Ubaid [486-ra+g]. Ibnu Abu Svaiba'h,.iilid III, hal.
r 2+. Had.its ini munqathi' di. antara .Bg;yir^ dan Umar. Dengan kata laih, ia ad;lah dho'if.
Al-Amwil Ir453]. Hadits ini mursal dhaif.



yang terjadi dan apa yang dimakan itu hanya sedikit saja. Hal ini, sama halnya

dengan pemilik buah yang menikmati hasil buah mereka. fadi, jika buah

tersebut sudah dipanen dan biji telah dibersihkan, barulah zakatnya dikeluarkan

berdasarkan hasil yang ada.

Imam Ahmad memberi jawaban, ketika ditanya mengenai hukum buah-

buahan yang pecah dan dimakan oleh pemiliknya, ia berkata, "Tidak mengapa

jika pemiliknya memakan hasil tanaman itu sesuai dengan kebutuhan dan

keinginannyal'Demikian pula pendapat Syafi'i, al-Laits, dan Ibnu Hazm.'

Hukum Mencampur antara Hasil Tanaman dengan Buah-buahan

Para ulama sepakat bahwa berbagai jenis hasil buah-buahan boleh

digabungkan antara satu sama lain, walaupun berbeda dari segi kualitas atau

warnanya. Demikian juga berbagai jenis anggur, gandum, dan seluruh jenis biji-

bijian boleh digabungkan antara satu sama lain.'Bahkan, mereka sepakat bahwa

barang-barang dagangan hendaknya digabung dengan uang, sebaliknya uang

juga boleh dicampur dengan barang dagangan. Tetapi, Syafi'i berpendapat, tidak

boleh digabung antara barang dagangan dengan hasil penjualan, kecuali bila

barang tersebut termasuk jenis barang komoditas, karena nisab diperhitungkan

menurut kadar jual beli.

Mereka juga sepakat, tidak dibolehkan menggabungkan jenis buah-

buahan dengan barang lain yang tidak sejenis dengan buah-buahan dengan

tujuan agar mencapai satu nisab. Misalnya binatang ternak, dalam hal ini tidak

boleh digabungkan dengan jenis yang berlainan. Contohnya, unta tidak boleh

digabung dengan sapi untuk mencapai hitungan satu nisab. Begitu pula jenis

buah-buahan tidak boleh digabungkan dengan barang lain, jika berlainan jenis,

misalnya, korma digabungkan dengan anggur. Adapun mengenai penggabungan

jenis biji-bijian yang berlainan jenis antara satu sama lain, terdapat perbedaan

pendapat di kalangan ulama. Tetapi, pendapat yang lebih kuat menyatakan

bahwa dalam menghitung nisab tidak boleh digabungkan dengan jenis yang

berlainan, setiap jenis hendaklah dihitung sendiri menurut nisabnya. Hal

ini disebabkan jenisnya yang berbeda-beda di samping memiliki nama yang

berbeda pula. Oleh karena itu, gandum tidak boleh digabungkan dengan jagung

Malik dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa hasil tanaman yang dimakan oleh pemiliknya
sebelum dituai mestilah dimasukkan ke dalam nisab.
Jika biii-biiian yang baik disatukan dengan yang buruk, zakatnya dihitung keseluruhannya
menuiut (adai ku"alitasnya. lika buahlbuihari tersebut berkualitas bai[ dan berkualitas
buruk, zakat diambil darikualltas sedang.

:

-
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dan demikian pula sebaliknya. Korma tidak boleh digabungkan dengan anggur

dan demikian pula sebaliknya. Kacanghumus tidak boleh digabungkan dengan

kacang adas, demlkian pula sebaliknya.

Inilah pendapat Abu Hanifah, Syaf i dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Ia menjadi mazhab sebagian besar ulama generasi terdahulu. Ibnu Mundzir
berkata, "Ulama sepakat bahwa unta tidakboleh digabungkan dengan sapi atau

kambing. Sapi juga tidakboleh digabungkan dengan kambing atau korma dengan

anggur. Demikian pula jenis-jenis yang lain. Dan ulama yang mengatakan bahwa

jenis yang berlainan boleh digabungkan antara satu sama lain yang berlainan
jenis tidak berlandaskan pada dalil yang sahih dan kuatl

Kapan Waktu Zakat Tanaman dan Buah-buahan Dikeluarkan?

Diwajibkan mengeluarkan zakat pada tanaman apabila bijinya telah keras

dan dapat dimakan. Sedangkan jenis buah-buahan juga wajib dikeluarkan

zakatnya apabila sudah kelihatan bahwa buah tersebut masak. Hal ini dapat

dilihat dengan warnanya yang memerah buah pada korma dan buah anggur

yang sudah terasa manis.'

Zakat dikeluarkan setelah bijinya dibersihkan dan buahnya sudah kering.

Seandainya petani menjual hasil tanamannya setelah bijinya keras dan buahnya

layak dimakan, maka zakat biji-bijian dan buah-buahan tersebut menjadi

tanggung jawab penjual, bukan kewajiban pembeli. Sebab, kewajiban berzakat

telah ada sejak buah tersebut masak dan masih berada pada kepemilikannya.

Memberikan Hasil Tanaman yang Terbaik Ketika Mengeluarkan Zakat

Allah swt. memerintahkan kepada orang yang diwajibkan atas dirinya
mengeluarkan zakat agar memberikan jenis barang yang berkualitas baik dari

hartanya dan melarang untuk menyerahkan harta yang kualitasnya buruk. Allah
swt. berfirman,

"$srG &q:;W 3.2v c;r u-\fuj\:F\;iii $5.

U';i'"i |it;i;b ;* uti t **g4;6k* * qi i # { i
r,l.*L/NZr:'-

' Pendapat ini adalah mazhab mayoritas ulama. Menurut Abu Hanifah, kewajipan zakat
bermula dengan berbuahnya tanaman.

Zakat-lO7



"Hai orang-orang yang beriman, naftahkanlah (di jalan Allah) sebagian

dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan

dari bumi untukmu. Dan jangankth kamu memilih t1ang buruk-buruk lslu ksmu

naftahkan darinyn, padalnl ksmu sendiri tidak mau mengambilnya ntelainkan

dengan rnetnicingkan mata terhodapnya. Danketahuilah, brtluua Allah Mnha Kaya

Iagi Mahn Teryuji " (Al-Baqarah l2l:267)

Abu Daud, Nasai dan lain-lain meriwayatkan dari Sahl bin Hunaif, dari

bapakknya, dia berkata, Rasulullah saw. melarang menyerahkan zakat korma dari

dua warna, yaitu yang berkualitas buruk dan yang berwarna gelap.' Kebanyakan

orang selalu memilih barang yang berkualitas buruk sebagai pengeluaran zakat

dari hasil panen buah-buahannya. Oleh karena itu, mereka dilarang berbuat

demikian dengan turunnya ayat yang berbunyi, "Dan janganlah kalian sengaja

memilih yang jelek untuk dizakatkan." (Al-Baqarah lzl 267)

Bara berkata, 'Ayat ini diturunkan kepada sekelompok orang dari kaum

Anshar. Mereka berkata, "Kami adalah pemilik kebun korma. Kami masing-

masing membawa hasil panenan korma sesuka kami; ada yang sedikit dan ada

pula yang banyak. Setiap orang di antara kami membawa setangkai atau dua

tangkai korma lalu digantung di depan masjid. Ahlush Shufah' yang tinggal di

masjid, sering tidak mempunyai makanan. Jika salah seorang di antara mereka

merasa lapar, dia datang mendekati setangkai korma itu' lalu melemparnya

dengan tongkat, hingga jika buah korma tersebut jatuh ke tanah, orang itu

langsung memakannya. Ada juga pemilik korma yang tidak suka berbuat baik.

Dia membawa setangkai korma yang berkualitas buruk dan bercampur dengan

buah yang telah busuk, bahkan ada di antara tandannya yang sudah patah,

kemudian ia gantung di depan masjid. Akhirnya, Allah menurunkan ayat'

Aii.6r#;5"+"",;;,JiL**a,Fi'ti.r3'4q\if ::ii
@;W

" D an j an ganlah kantu memil ih y an g buruk-b uruk lalu kamu menaftahkan dar i -

nya, padahal komu sendiri tidsk mau mengambilnya melainknn dengan memicing-

kan mata terhadapnyn. Ketalruilnh, bahruo Allah Mnhn Kaya lagi Maha Terpuji."

(Al-Baqarah l2l:267\

Maksud ayat ini: |ika salah seorang di antara kalian diberi hadiah

AR eUu Daud, kitab "az-Zakah," 6ab "Ma la Yaiuz min ats-Tsamarah fi ash Shadaqah,".

I r 6o7] iilid ll, hal. z6o- z6 r. Nasai, kitab "az-Zakah," bab "Qawluhu Tahla.'Wa Id Tayammi'
lz+qzl illid V hal. +:.
,l,hl asli-shufah adalah golongan fakir kaum Muhajirin.
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sebagaimana yang telah kalian berikan, niscaya kalian tidak mau menerimanya,

kecuali dengan diselimuti perasaan malu sambil memejamkan mata.'

HR Tirmidzi. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan sahlh gharib.

Syaukani berkata, "Keterangan ini menegaskan bahwa pemilik kebun

tidak dibolehkan memilih harta yang berkualitas buruk sebagai pengeluaran

zakatnya. Keadaan yang demikian, diterangkan dengan jelas dalam masalah

korma, demikian juga pada harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan

mengiyaskannya pada korma yang disebut pada ayat di atas. Di samping itu,
bagi penerima zakaf,juga tidak dibolehkan menerima pengeluaran zakat dari
barang yang berkualitas buruk."

Ad zakatMadu brs
Mayoritas ulama berpendapat, madu tidak ada ketentuan zakatnya. Imam

Bukhari berkata, "Tidak satu pun hadits sahih yang menjelaskan tentang

kewajiban zakat pada madu." Imam Syaf i berkata, 'Aku lebih setuju untuk
tidak mengambil zakat dari madu. Sebab, harta yang dipungut zakatnya adalah

berdasarkan keterangan nash yang kuat, baik Sunnah maupun rzfsar, sedangkan

tidak ada keterangan seperti itu dalam masalah kewajiban membayar zakat

pada madu. Oleh karena itu, madu dibebaskan dari kewajiban zakat. Pendapat

inilah yang aku pilihi'

Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada hadits sahih dan tidak ada ijma' ulama

yang menetapkan kewajiban zakat madu. OIeh karena itu, dia tidak wajib
dikeluarkan zakatnya. Inilah pendapat mayoritas ulama."

Mazhab Hanafi dan Ahmad berpendapat, diwajibkan zakat pada madu,

karena meski tidak ada hadits sahih yang mewajibkannya, tetapi ada beberapa

atsar yang saling menguatkan antara satu sama lain mengenai zakat madu. Di
samping itu, madu berasal dari sari bunga tumbuhan, merupakan barang yang

dapat ditimbang, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Oleh

karena itu, wajib dikeluarkan zakatnnya seperti halnya biji-bijian dan buah-

buahan, apalagi madu tidak membutuhkan ongkos besar dalam memanennya

ketimbang tanaman dan buah-buahan yang lain.

Sementara itu, Abu Hanifah mengemukakan satu syarat atas diwajibkannya

zakat madu, yaitu madu tersebut berada di area tanah yang dimiliki kaum

' HR Tirmidzi kitab "at-Tafsir"bab"wa Min al-Baqarah," [2937] jilid V, hal. zr8-2r9.
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Muslimin. Menurutnya lagi, tidak ada ketentuan nisab dalam zakat madu.

Dengan demikian, madu wajib dikeluarkan zakalnya, baik madu tersebut

banyak maupun sedikit. Sebaliknya, Imam Ahmad mensyaratkan nisab, yaitu
sebanyak sepuluh faraq, r faraq sama dengan enam belas rati Iraq.' Dia tidak
membedakan apakah madu tersebut berada di kawasan tanah kharaj maupun

tanah yang dimiliki kaum Muslimin.

Abu Yusuf berkata, "Nisab madu enam belas rati." Sedangkan, menurut
Muhammad, nisabnya lima faraq dan satu faraq sama dengan tiga puluh enam

rati Iraq.

grd Zakat Hewan Ternak b4
Ada beberapa hadits sahih yang mewajibkan pengeluaran zakat pada unta,

sapi, dan kambing. Bahkan, ulama telah sepakat atas kewajiban zakat pada

hewan ternak.' Dalam kewajiban mengeluarkan zakat ternak disyaratkan:

1. Mencapai satu nisab.

2. Berlangsung selama satu tahun.

3. Ternak tersebut merupakan hewan yang digembalakan. Dengan kata lain, me-

makan rumput yang tidak membutuhkan biaya dalam jangka satu tahun.3

Mayoritas ulama setuju dengan syarat ini, tanpa seorang pun yang

menentangnya, kecuali Malik dan al-Laits. Kedua ulama ini mewajibkan zakat

pada hewan ternak secara mutlak, baik yang digembalakan, diberi makan

dengan mengeluarkan biaya, ataupun dipekerjakan. Namun, beberapa hadits

di bawah ini hanya mewajibkan zakat pada hewan ternak yang digembalakan

saja.4 Artinya, hewan ternak yang diberi makan dengan mengeluarkan biaya

' S"t" tit* It"q sama dengan r3o dirham. Inilah pendapat Ahmad,.
' HR Abu Daud, kitab "az-Zakiih," bab "fi Zakih as-Sa'imah," Irs68] jilid Il,hal zz4-zz5

dan Ir567] jilid II, hal. zzr. Tirmidzi kitab "az-Zakdh," bab "Mh IAh fi ZakAh al-Ibil wa
al-Ghanam," [6zr] jilid III, hal. 8. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasin dan inilah yang
diamalkan oleh ulaha fikih kebanyakan." Ibnu Majah, kitab "az-Zakdh," bab "shadaqah
al-Ibil," Irzq8] jilid I, hal. 573. Nasii, kitab "az-Zakhh,"bab "Zakhh al-Ibil," Lz++il jilidV,
hal. r9-zr dan bab "Zakdh al-Baqar," [2a53] jilid V hal. 26. Muwaththa' Malik tut:ab "az-
Zakdh," bab "Shadaqah al-Masyiyah," [23] jilid I,hal 2.57-258. Darimi kitab "az-Zakhh,"
bab'fi Zakdh al-Ghanam," jllid I, hal. 38r dan bab "Zakhh aI-IbiI," jrlid I, hal. 382.r Inilah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad,. Menurut Syf i, jika seseorang mencarikan
rumput untuk makanan ternaknya dan ia bisa cukup sebagai makanannyl selama dua
hari, maka ia tetap wajib zakat. Tetapi jika hewan itu tidak dapat bertahan sampai dua hari
makaan yang disediakan, maka tidak wajib zakat.

a HR Abu Daud, kitab "az-Zakhh," bab "Zakhh as-Sa'imah," Ir S6z] jilid II, hal. zz r. Tirmidzi
kitab "az-ZakAh,"bab "Md Jdhfi Zakdh al-Ghanam," [6zr] jilid IIi, hal. 8. Tirmidzi berkata,
"Hadits ini hasan." Ibnu Majah, kitab "az-Zakhh,"bab "shadaqah al-Ibil," Ir798] jilid I, hal.
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tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab, pernyataan "yang digembalakan'
dalam hadits tersebut haruslah mempunyai makna, agar kata-kata tersebut
tidak menjadi omong kosong belaka. Ibnu Abdul Barr berkata, "sejauh yang
aku ketahui, tidak seorang pun di antara ulama yang setuju dengan pendapat
yang dikemukakan Malik dan al-Laits inil'

Ad zakatUnta b4
Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat unta hingga mencapai lima ekor.

Apabila mencapai lima ekor yang digembalakan dan cukup masa setahun, zakat
yang dikeluarkan adalah seekor kambing betina.' Jika jumlahnya mencapai
sepuluh ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing betina. Demikianlah seterusnya,
pada setiap bertambah lima ekor, maka zakatnya ditambah satu ekor kambing
betina. Jika jumlahnya mencapai dua puluh lima ekor, maka zakatnya adalah
satu ekor anak unta betina yang berumur satu tahun dan menginjak tahun
kedua (bintu makhadhah) atau satu ekor anak unta jantan yang berumur dua
tahun dan menginjak tahun ketiga (ibnu labun).,

fika jumlah unta mencapai tiga puluh enam ekor, maka zakatnya satu ekor
anak unta betina yang berumur dua tahun dan menginjak tahun ketiga (ibnah

labun). fika jumlahnya mencapai empat puluh enam ekor, maka zakatnya satu
ekor unta betina berumur tiga tahun menginjak tahun keempat (huqqah).Jika
jumlahnya mencapai enam puluh satu ekor, zakatnya satu ekor unta betina
yang berumur empat tahun dan menginjak tahun keempat (jadzhh). Jika
jumlahnya mencapai tujuh puluh enam ekor, maka zakatnya adalah dua ekor
anak unta betina yang berumur dua tahun masuk tahun ketiga (bintu labun).

fika jumlahnya mencapai sembilan puluh satu ekor hingga seratus dua puluh
ekor, zakatnya dua ekor unta betina yang berumur tiga tahun dan masuk tahun
keempat (huqqah). fika jumlahnya melebihi jumlah sembilan puluh satu ekor,
setiap empat puluh ekor, zakatnya satu ekor anak unta betina yang berumur
dua tahun dan masuk tahun ketiga (ibnah labun) dan setiap lima puluh ekor

573. Nasai, kitab "az-Zakhh," bab "Zakdh al-Ibil," [zaa7) jilid V hai. r9. Darimi lotab "az-
Zakdh,"bab "fi Zakhh al-Ghanam," jilid I, hal. 38r dan bat5'Zakah al-lbil," jllrdl, hal. 382.
seekor kambing,yang berusia lebih dari satu tahun atau dua ekor kambing bandot yang
berumur satu tahun.
Tidak dibolehkan mengambil unta jantan sebagai pengeluaran zakat jika dalam nisabnya
ada.yangbetina,kecualianakuntajantanyangberumuiz 3tahun,jikatidakadaanakunta
betina yang berumur r-z.tahun. Tetapi apabila semua unta tersebut jantan, maka boleh
mengambil unta jantan sebagai pengeluaran zakat.
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unta, maka zakatnya adalah satu ekor unta betina yang berumur tiga tahun

masuk empat tahun (huqqah). Seandainya umur unta yang akan dikeluarkan

zakatnya berbeda-beda dari segi usianya, misalnya, zakat yang harus dikeluarkan

adalah unta yang berumur antara empat sampai lima tahun, sedangkan pemilik

hanya memiliki unta yang berumur tiga tahun masuk empat tahun, maka

orang tersebut dapat memberikan unta tersebut sebagai zakat dengan syarat

ditambah dengan dua ekor kambing betina. Jika tidak ada, digantikan dengan

bayaran uang sebanyak dua puluh dirham. Sebaliknya, apabila unta yang harus

dikeluarkan zakatnya berupa unta betina yang berumur antara tiga tahun masuk

empat tahun, sedangkan pemilik hanya memiliki unta betina yang berumur

empat tahun masuk lima tahun, orang tersebut dapat memberikan untanya

sebagai zakat disertai dengan membayar uang sebanyak dua puluh dirham

atau dua ekor kambing.

Hal yang sama juga berlaku jika orangyangharus mengeluarkan unta betina

yang berumur antara tiga tahun masuk empat tahun, sedangkan dia hanya

memiliki unta betina yang berumur antara dua tahun masuk tiga tahun, orang

tersebut dapat memberikan untanya sebagai pengeluaran zakat dengan memberi

tambahan sebanyak dua ekor kambing betina. ]ika tidak ada, maka ditambah

dengan bayaran uang sebanyak dua puluh dirham. Sebaliknya, apabila zakat

yang harus dikeluarkan adalah unta betina yang berumur dua tahun menjelang

tiga tahun, sedangkan dia hanya memiliki unta betina yang berumur tiga tahun

menjelang empat tahun, hewan tersebut dapat diberikan sebagai pengeluaran

zakat ditambah dengan uang dua puluh dirham atau dua ekor kambing betina.

|ika orang yang harus mengeluarkan anak unta betina yang berumur antara dua

sampai tiga tahun, sedangkan dia hanya memiliki unta yang berumur satu tahun

masuk dua tahun, untanya tersebut dapat diberikan sebagai pengeluaran zakat

dengan memberikan tambahan dua ekor kambing betina. |ika tidak ada, maka

dibayar dengan uang sebanyak dua puluh dirham. ]ika dia harus mengeluarkan

zakat unta betina yang berumur satu menjelang dua tahun, sedangkan dia

hanya memiliki unta jantan yang berumur satu tahun menjelang dua tahun,

hewan tersebut sudah cukup untuk dijadikan pembayaran zakat tanpa perlu

tambahan lagi. ]ika peternak baru memiliki empat ekor unta, dia tidak perlu

mengeluarkan zakat, kecuali jika dia berkeinginan untuk bersedekah.'

Itulah ketentuan zakat unta yang dilakukan Abu Bakar ash-Shiddiq ra. di depan

para sahabat dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya.

' Syaukani berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa zakat diwajibkan pada benda itu sendiri.
Sbandainya zakat diwajibkan menurut ukuran harga, niscaya penyebutanjenis akan bermakna
sia-sia, karena harga iuatu benda berbeda menurut kondisi tempat dan waktu.
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t: i Srrlirr, rlrrli irirpal.irn';r, rlirt lrr.'r'li.riir. Iilsirlull;ilr -,;trv. tr:l;ilr

lt:tltl-i l'telurtt nlrri(,'Ill])li.r rl saltr llcienlirit;t br.'i'ftrriiiin {jr-'n!irrr}

ltilirli,.r ,tl..llrt'it;t',ltll'i r. \itll.ilr iir..',tlt;r1 ,l'i ti.r',1 r;r rrrlr:ll

lr'ltltl,itrt-ilii :,r.'lt;','1jn1'1'1"t \';ll-. rlil:tl:itl.ltit .i,!',r il.i1.';r1 ,\r'rilr

!lr:1, \\;ri,1i, ll;i.tl|1,, , ,r ;*j,;i .tr

',!-) Z^lrat $api dan KerLrau []

Slipi ttiirrl.. rlil.lciLrat ii;trr zaitrrtltllt scl.r,-'lr.rnt lnr-'n(iti)lii jtrrnirrlt liqrr 1.1tl1ily

r'l.ot'. di satttIittg itrr supi srtPi ti'rscitut tlisvlrrrllirrn ltrrrin iliuelt.lrull',i,,rrr. lil.a
ltltrlttrrlPrli tigrt ptrltrh eliot-, rljgeltti.ral;rk.trt, tlLn ltt:rlunq:irulq sclilluit slrlr.r taltiirr,
rttalia zrtliattrt'a irclalalt satu cli()r sapi iantan atrrrr bctina vailg bt..r'.lnlrrr sillll
,:r!rr,rr (1rrf i 'rLlarr ttbiirlr).ILrrnlirlt zul,::rl r.;rr.rg clikclrriirlirtn tcrsi,.br.rt liil;rli Pt:rlrr
,i,,r'r'ti,.tlr, Itrngg,t.itrrllrrir txpi lltcncilp;ri cntpril irrrltrh e'liot...[ilia rrrr'rrcr,liLrpi

jlttrt,.rir r.'!tlP;rl ltttlLtlr clior sapi, tttltl. t zal.lttn'ir rtclal.rh sitttr Ck()l'sliIi lrctirrrr r';rrr.

lrrt'ttirr,rttiiirrll',lrun(ttttrsirttttili).'funrlrrh;,:al<.rl vanqeliliclurrrlirrntr:r'scbLrtti<lrrlr

pcrltr d!1rur,l,,rii ititttltl;i itrrttlahrrvrr rtrr:ncapaj t'r'urrn prrlrrlr ckor'. Iilirr n1('rr,-',ll',r

e ttlittl pttlttlr ,,'i:.r;l srif)i, tttltklt zal<atnYa acllrlirlr cltrl t'lirlr slrpri i'ane lrcl'rrlnrrr' :r:rltr

talturt (lrrIr'). iili.i itr rtrlahltvri nrcllcapai tujtrh ptrlrrh elior sapi. nt;tkil rilliltlltyil
atlalalr sattt ekot'qa[]i bctilta t'rtltg be ruurttr clua tahtrtr (rriir.sirrtttll) t.llrr,iiltu cl.i()l'

s.ir.ri r';ttt, bcrurnrtr satu talttrrt (tdti'). Jika jtrurlahn\ra rlicncapAi ilclrIar1 p11111|1

clior srtpi, nrakrt zaliittnva acialah tirra cl'or sapi betina vang b(l'ullur rlrrir [.i]rrrl
(rrrtrsittittrlr).lil<a itrrrrlahnva tne ttcaprri scn)bilan pulr.rh cl<rr sapr, nr"l,"'r .rrli,rIr:r ii

itti.ilrrlt tigrt elior sapi vang bcrunrur satu tahLul (talti'). Jilia junrLihrrr.i rrrr'rr.rrp'.ri

si'rilttl\ eii.ot'srtpi, tttrtka zal'ittttla arlrrlah satu el\or sapi bctin;r )'atrrl [)e]'r.lniur

drirr trlrtrir (rtrrrsirtritlt.) clan rltr;r t:lirrr s;r[ri r.ang bcrrrrr.rui' sirIr-r lrrlrun (t;rlri')

Jika ittrrriahrt\';l Itrltt.ai)0i set-;ilrts sL'ir11111i1 elior sapi. rnitka zakatni,ir rrtlirlalr r.1r.ra

ciior sl1-ri bclirtli valr!. 1)cr ulltrrr,.iuir flrlrirrr (irtti..;r/l/irrh) dnn siitu el.ior sirPi Llrrrrr

FIll Ahnracl tlalanr ,r/ ,'llrr.srrrrrl, iilid II, hal. r 5. [)arinri clcngan rcdaksi yans J]rnr1.lr 
'dr11p1kil.rl' lr /,rl,jlt.' lr.rl' ,/,r(,i/r ,tl tl,il. iilr,l I, lr.rl. is:.

\lcrrLrrtrl Irt.tzha[r Ilanah, di[role]'rlian nrcrn[rrrvar zirlial clcngan sapi betin'r dan juga bolch
dcnLl,tn sapi jantrtrt.'lctapi rrcntrnlt 1lr'rrj 1p 11'q.'1tg lain, jikri jLrnrlah salri rncncifrii enrprt
pu irrir clior tlibolchlian n tcntl.itr .r r' .1.'rrg.r n sirpi br'tin.r saja, liccuali j ikl hcrvan te rnirk tcrsclrtrt
tcr.(lir.; iJrr r sclunrltnva pr.iantan nrel)unrt kescpaliatan ulrrnra, tiibolt'hl<iu'r rnengeluirlklur
lll.iit !i,.'!r!,irl i)c jxl)tan tcrscbrrt.
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satu tahun (tabi). fika jumlahnya mencapai seratus dua puluh ekor sapi, maka

zakatnya adalah tiga ekor sapi betina yang berumur dua lahun (musinnah)

atau empat ekor sapi yang berumur satu tahtn (tabi'). Demikian seterusnya.

Jika jumlahnya bertambah, maka setiap tiga puluh ekor sapi, zakatnya adalah

satu ekor sapi yang berumur satu tahun (tqbn. Dan setiap empat puluh ekor

sapi, maka zakatnya adalah satu ekor sapi betina yang berumur dua tahun
(musinnah).

exd zakatKambing' brs
Tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kambing hingga jumlahnya mencapai

empat puluh ekor. Jika mencapai jumlah antara empat puluh hingga seratus

dua puluh ekor dan digembalakan dalam masa satu tahun, zakatnya adalah

seekor kambing betina. Jika jumlahnya mencapai antara seratus dua puluh satu

hingga dua ratus ekor, zakatnya adalah dua ekor kambing betina. lika jumlahnya

mencapai dua ratus hingga tiga ratus ekor, zakatnya adalah tiga ekor kambing

betina. Selanjutnya, jika lebih dari tiga ratus ekor kambing, pada setiap seratus

ekor, zakatnya satu ekor kambing betina. Zakat domba adalah domba yang

berumur satu tahun, sedangkan pengeluaran zakat kambing adalah kambing

yang berumur dua tahun.

Dibolehkan mengeluarkan kambing jantan sebagai zakat menurut

kesepakatan ulama, apabila seluruhnya jantan. lika semuanya betina atau

sebagiannya jantan dan sebagiannya lagi betina, menurut mazhab Hanafi,

boleh mengeluarkan kambing jantan, tetapi menurut ulama yang lain, wajib

mengeluarkan zakat kambing betina saja.

Hukum Auqash.

Auqash adalahbentukjamak daripada kata waqah yartujumlah yangterdapat

di antara dua jumlah yang tidak disebut oleh Rasulullah kadar zakatnya Menurut
kesepakatan ulama, hd itu ddak wajib zakat. Rasulullah bersabda, mengenai

zakat unta, "likn jumlahnya (untQ telah mencapai dua puhth lima ekor, zakatnya

adalah satu ekor anak unta betina yangberumur antara satu sampai dua tahun.

' Termasuk di dalamnya domba atau biri-biri, karena keduanya merupakan jenis yang sama,
hingga yang satu boleh digabungkan dengan yang lain, berdasarkan kesepakatan ulama
s$agaimana png telah dikatakan lbnu Mundzir.

.,.
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lika jumlahnya mencapai tiga puluh enam hingga empat puluh lima ekor zakatnya

adalah satu ekor anak unta betina yang berumur dua sampai tiga tahun!"

Rasulullah juga menjelaskan mengenai zakat sapi, beliau bersabda,

,LG 'rL \;5 ,:,:;yj --l r:u
l-: t) u', tt. , !,'-. ,.".: ,"'.i4;*r 6p g--no c;r:f{J'

"lika jumlahnya (sapi) mencapai tiga puluh ekor, zakatntla adalah satu

ekor anqk sapi yang herunrur satu tahun, baik yang jantan mnupun betina. lika

iumlahnya mencapai empat puluh ekor, mnka zakatnya adalah satu ekor sapibetina

yang berumur dua taltun.")

Dan mengenai zakat kambing, beliau bersabda,

"Kanfuing yang digembalakan, jika jumlahnya ntencapai empat puluhhingga
seratus dua puluh ekor, zakatnya satu ekor anak kambing betina."3

Jadi, jumlah unta yang terdapat antara dua puluh lima sampai tiga puluh
enam ekor disebut waqash dan zakat tidak wajib. Begitu pula jumlah sapi antara

tiga puluh sampai empat puluh ekor. Demikian pula halnya dengan kambing.

_ : Harta yang tidak Boleh ,-

E\p, Dibayarkan sebagaiZakat \9r4

Hak pemilik harta haruslah diperhatikan saat zakat dipungut. Dengan kata

lain, tidak boleh mengambil barang-barang koleksi pilihan yang bernilai tinggi,
kecuali atas persetujuan pemiliknya. Sebaliknya, hak orang fakir juga harus

diperhatikan. Dengan kata lain, tidak dibolehkan mengambil hewan cacat dan

HR Abu Daud dengan lafalyang hampir serupa kitab'az-Zakah,"bab'fi Zakdh as-Sd'imah,"
Ir 568] jilid lL, hal. zz4-225. Tirmidzi k\tab "az-Zak|h," bab "Mi IAh fi ZakAh al-Ibil wa
al-Ghanam," [Oz r ] iilid III, hal. 8. Ibnu Maiah, kitab "az-Zakhh," bab'"shadaaah al-lbil,"
Irzss]jilid I,hal. szt. Nasai, kitab "az-Zakhh,"bab "Zakdh al-Ibit," Lz++zl jilidV hal. rs.
Darimi kitab "az-Zak|h,"bab "Zakhh al-Ibil," jilid I, hal. j8z.
HR Nasai, kitab "az-Zakdh," bab "Zakdh al-Baqa1" [2a53] jilid V, hal. 26.
HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh," bab f Zakah as-Sd'imah," [1567] jilid II, hal. zzr.
Tirmidzi k\rab "az-Zakih," bab "Md ldh fi Zakdh al-Ibil wa al-Ghanam," [6zr] iilid III,
hal. 8. Muwaththa' Malik kitab "az-Zakhh," bab "Shadaqah al-Mdsyiyah," lzll jilid I, hal.
257- 258. Darimi kitab 'hz-z,akdh," bab 'fi Zak1h al-Ghanam," jilid i, hal. j8 r. Nasai, kitab
"az-Zakkh,"bab "Zakdh al-lbil;'[z+qt) jtlid V hal. zr.
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tidak bernilai di hadapan orang yang berpengalaman dalam masalah hewan,

kecuali sernua hewan tersebut cacat. C)leh karena itu, zakat harus dipungut dari
kualitas menengah; tidak terlalu mahal dan tidak pula terlalu murah.

Dalanr surat yang ditulis Abu Bakar tercantum,

o- \l .1 
q 

:

-r:t ) ) 'lf ;ij \ ) .,uf ";r-!l -r -sf \-l
"Prrrgdt,rrrr, ,nkni tirlnh boleh dinnlhit ,in,i ltrrt,,rtr bcrrututr tun, heroan

juling, dart lterLtnt bibit."3

Sufyan bin Abdullah ats-Tsaqafi berkata, "lJmar ra. melarirng pemungut

zakat memilih perrgeh,rar"au zrll'.eti dari he",van y;rng mandul, kambing perahan,

hewan yang hendak melahirkan, dan kambing pejantan."

Abdullah bin Muawiyah al-Ghadhiri berkata, Rasuh-rllah bersa.bda,

! o : " 
u .,..6i YI J! \ 4,i I to.:*- 3 oir' -r..e 

"-" tJLr)r ",b "-b 
S .j*_* j+ i)\,

:,. ,- .: t ot .,. o'- 
^:. t', , , r'.: ,i ,..",' ,,, :,t, ,'";,!j,a-.ft Jt": !, .lLo Jt.-ro 

r;-1i', .+*ii Lfr "",.!,dL";\-f, _);\l
;' .rF tp'ii f I -r Fl 

-."*"-lJt \ l''.-v Ar 59 .J ,-*J' ! I 5.a;rJ'

,'" '2"'i' ",' 
':,"'. 

"2i; "' "lrrl: d .,r".: tr-J ,cr"> 5\r*; g,

" Adn tiga perkara yang jikn dilnlcuktn oleh seseorang, stut gguh dia nrcrnsnknn

mnnisnyn imnn, ynitu; Orang ynng lnntln nLenye nLbah Allsh dan nrcngnkui bnluua

tindn Tuhnn selain Allah. Orung tlatg mengeltutrktrn znlcet dnri lnrtnntltt dengan

Inltang rlnda hingga nrcndorong untuk rnelakukannya pnda setinp tnLrun, tidnlc

memberilon heruan tua, heronn berkurnp, lrcronn berpenyttkit, hartn yang tidnk

berharga, dnn hercan kurus tlang tidnk mengeluorknn nir susu sebngai pengelunran

zakat, tetapi hendaknyn zakat dilreluarknn dari lnrtamu yang Ttertengahan. Sebnb,

AIIah tidak nrcmintn agnr kttlinn mentberikan httrtamu tlttng terboih dan tidak pula

menyuruhmu agar menvershknn hartnrrLu yang terbuntk."s IIR Abu Daucl dan
Thabrani. Thabrani menyatakan sanad hadits ini baik.

4

t
6

7

8

Al-Harimah adalah binatang ternak yang giginya sudah rontoh.
Dzht Awar adalah binatang temah yang juling.
HR Bukhari, dan Fath al,Bitri dengan reda\!i: +i-tJl ; e ,: !;.. kitab "az-Zakkh,"bab "Lh
Tu'khadz fi ash-Shadaqah Harimah," jiIid,III, hai. 376. -
Ar Ra[d adalah petugas yang rnengutip zakat.
Al-Darinah adalah kambing yang berkurap.
As-Syarath adalah harta yang tidak berharga.
Al-La'imah adalah kambing yang tidak mengeluarl<an susu.
lIRAbu Daud,l<ttab "az-Zakdh,"bab'fi Zakhh as-Sh'intah," lr5Szljilid II, hal. z4o. Mundziri
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud secarn munqathi' . Hadits ini disebut oleh
Abu Qasim dalam Mujam ash-Shahabah dengan menye rtakai sanad. Abu Qasim Thabrani
dan lainnya juga lnenyebutnya tirnpa sanad)'
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Zakat Binatang yang Tidak Diternak

Zakat tidak rvajib pada lieu,an yarng tidak termasuk clalam kategori hewan

ternakyang mencakr.rp; unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Dengan dernikian,

zakat tidak wajib dikeluarkan pada kuda, keledai, kecuali jika dikornersilkan.

Dari Ali ra., Rasululiah bersabda,

L-6.l a!,u, !J .-*!,J .-*Jr 
"" 

-i"2'a-c tt

"AktL memalcltLnil kuds clan budnk unluk tidnk dikelunrknn znkat padn ke-

dttanya."l HR Ahmad dan Abu Daud. Abu Daud menyatakan sanad hadits

ini baik.

Dari Abu Hurairah bahlva Rersulullah sam pernah ditanya mengenai keledai,

wajib zakat atau tidak? Beliau menjawab, "Terkait hewan ini tidak terdapat keterangan

selain sotu ayat yang sarat makna dan hampir tiada duanya, "Barangsiapa yang

mengerjakankeboikan seberat dzarroh pun, niscaya dia akon melihat (balasan)nya.

Dan barangsiapa yang ntengeriakan kejahaton sebesar dzarrah pun, niscaya dia

akan melihat (balasan)nya." (Az-Zalzalah [99]: 7-8)' HR Ahmad.

Dari Haritsah bin Mudharib, bahwa clia pernah menunaikan ibadah haji

bersama Umar. Datanglah tokoh-tokoh Negara Syam menghadap dan berkata;

wahai Amirul Mukminin , kami memiliki seorallg budak dan beberapa ekor

hewan. Ambillah sebagian harta kami sebagai zakat untuk menyucikan diri
kami. Umar menjawab, perkara ini tidak pernah dilakukan oleh dua orang

sebelumku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar ra., tetapi tunggulah hingga aku

bertanya kepada kaum Nluslimin tentang masalah ini.3 a HR Haitsami. Haitsami

berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani dalarn al-Kobir, dan

para perawinya dapat dipercaya.

HR Abu Daud tanpa menyebut \afal, "Fald Shadarpta FihlmtL" kitab "az-Zakhlti'bab "fj
Zakkh as-Sd'imah,"it sz+ljilid II, hal. z3 z. Tirmidzi kitab "az-Zakhh,"bab "Mh ldhfi Zakhh
ad'Dzahab wa al-Wariq," [6zo] jilid III, hal. 7. Tirmidzi berkata, "Saya pernah bertanya
kepada Muhamnad bin Ismail Bukhari, mengenai haclits ini. Dia menjawab, "Keduanya
menurutku adalah srhihl' Mal<sudnya, dengarr"syarat Abu lshaq rneriwayatkan dari Aslrim
dan dari Harits." Ibnu Majah, krtab "az-Zakdh." l>ab "Zakith al-Wariq," Ir79o] jilid I, hal.
57o. Nasai, kitab "az-ZakAh," bab "Zakdh aI Wariq," lza77l jilid V hal. 37 Darimi kitab
"az-Zakdh," bab "Ji Zakkh al-Waric1," jllid I, hal. 383. Ahmad, delga_n menggunakan lafal
yang serupa dan ierkadang tanpa menyebut lafal: L+! alt-rp r';,, jilid I, hal. r8, tt3, )'2r, L32,
t45, 146, r48, dan r9z.
HR Bukhari, kitab "al-Jihad wa as-Siyar," bab "al-Khayl Ii Tsalatsah," jilid IV hal. 35-36.
Muslim, kitab 'hz-Zakdh,"bab "Itsmi Mani' "az-Zakdh,"," lzal jilid II, ha1. 682. Al-Muwaththa'
kitab "al-lihad," bab "atTarghib fi al-lihad," [3] jilid ll,hal. +++-++5. Ahmad dalam al-
Musnad,jilid II, hal. z6z, 383, 44, dan 424.
Maksudnya adalah Rasulullah dan Abu Bakar ra..
Majma' al-Zawa'idkitab "az-Zakdh,"bab "shadaqah al-Khayl wa ar'Raqiq wa Gahyr D.zalik,"
jilid I I I, hal. 69. Pengarang M ajma' az Zawa'idberkata. "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad,
dan Thabrani di dalam al-Xdbir, dan para perawinya tsiqahl'
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Zuhri meriwayatkan dari Salman bin Yasar, bahwa penduduk Negara

Syam berkata kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah ra., ambillah zakat kuda dan

budak kami. Namun, Abu Ubaidah enggan menerima tawaran itu. Tidak lama

kemudian, dia mengirim surat yang ditujukan kepada Umar, namun dia juga

menolak menerima zakat tersebut. Mereka kembali lagi mendesak Abu Ubaidah,

hingga dia terpaksa menulis surat kepada Umar untuk kedua kalinya. Akhirnya,

Umar menjawab suratnya sebagai berikut, "|ika mereka terus mendesak (kalian

untuk melakukan apa yang mereka inginkan), maka terimalah (pemberian

mereka). Kemudian kembalikan pemberian tersebut kepada fakir miskin di
antara mereka dan berilah makan budak mereka."' HR Malik dan Baihaki.

Zakat Anak Hewan yang belum Berumur Setahun

fika seseorangyang memiliki satu nisab unta, sapi, atau kambing, kemudian

beranak di pertengahan tahun, maka diwajibkan mengeluarkan zakat dari
keseluruhannya, saat induknya sudah menjadi miliknya selama satu tahun.

Induk dan anaknya harus dihitung dan kemudian digabungkan menjadi satu

untuk kemudian dikeluarkan zakatnya. Inilah pendapat sebagian besar ulama.

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dan Syafi'i dari Sufyan bin
Abdullah ats-Tsaqafi, bahwa Umar bin Khaththab berkata, anak-anak hewan'

yang dibawa oleh penggembala tetap dihitung dalam zakat, tetapi tidak boleh

diambil. ]anganlah kalian memungut hewan yang dikebiri, hewan perahan,

hewan yang hendak beranak, dan hewan pejantan. Hewan yang diambil zakatnya

adalah hewan yang berumur empat dan dua tahun. Inilah pertengahan antara

harta yang terjelek dan yang terbaik.3 Namun, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Abu

Tsaur berpendapat, anak-anak hewan tidak dimasukkan dalam zakat, kecuali
jika hewan yang telah dewasa dan sudah cukup satu nisab. Sedangkan menurut

Abu Hanifah, hewan ternak yang masih kecil harus digabungkan ke dalam

hitungan nisab, baik hewan tersebut lahir dari induknya sendiri maupun anak

hewan tersebut dibeli dari luar. Hewan tersebut harus dikeluarkan zakatnya

menurut haul (rnasa satu tahun) hewan dewasa.

Syafi'i juga mensyaratkan, hewan ternak yang masih kecil yang dihasilkan

dari hewan miliknya dan lahir sebelum datangnya haul, wajib dikeluarkan

' HRBaihakikrtab'az-ZakAh,"bab"LiShadaqahf;al-Khayl,"jilidIVhd. t18.al-Muwaththa'lqtab
'hz-Zakih,"bab "MA IAhf Shadaqah ar-Raqiq wa al-Khayl wa al-Asal," lrs] jilid l,hal. zzz.

' As-Sukhlah adalah nami anak kainbing yaig'baru lahir fanpa dipastikan jaritan atau betina.3 Muwattha' Malik kitab 'hz-Zakdh," bab "Md ldh fi mh Yu'taddu bihi min as-Sikhal fi ash-
Shadaqah," [26] jilid I, hal. 265.
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zakatnya. Adapun jika orang yang memiliki satu nisab, terdiri dari anak-anak

hewan tersebut, menurut Abu Hanifah, Abu Daud, Muhammad, Sya'bi, dan satu

riwayat dari Ahmad , zakat tidak wajib. Sebagai landasannya adalah hadits yang

diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Nasai, Daraquthni, dan Baihaki dari Suwaid

bin Ghaflah, dia berkata, petugas zakat Rasulullah saw datang kepada kami.

Aku mendengar dia berkata, aku telah menetapkan bahwa zakat tidak dipungut

dari hewan yang masih menyusu.' Dalam sanad hadits ini terdapat Hilal bin
Habbab, sebagian ulama menganggapnya perawiyang dipercaya, meskipun ada

sebagian ulama lain yang masih memperdebatkan riwayatnya.

Menurut Malik dan satu riwayat dari Ahmad, zakat diwajibkan pada

anak-anak hewan yang masih kecil sebagaimana hewan yang sudah besar,

karena ia tetap dihitung bersamaan dengan hewan yang sudah besar. Dengan

demikian, hewan tersebut dihitung secara terpisah. Menurut Syafi'i dan Abu

Yusuf, diwajibkan mengeluarkan zakat satu ekor dari sekian anak hewan yang

masih kecil.

Keterangan Mengenai Mencampur
atau Memisah Binatang Ternak

Dari Suwaidbin Ghaflah, dia berkata, petugas zakat Rasulullah saw. datang

kepada kami. Aku mendengar dia berkata, sesungguhnya kami tidak memungut

zakat dari anak hewan yang masih menyusu, kami tidak akan memisahkan

ternak yang telah bercampur, dan kami tidak menyatukan hewan yang terpisah.

Seorang laki-laki datang kepada petugas zakat tersebut dengan membawa seekor

unta gemuk dan menyerahkannya, namun petugas itu enggan menerimanya.'

HR Ahmad, Abu Daud, dan Nasai.

Anas menceritakan bahwa Abu Bakar menulis surat kepadanya yang isinya,

"Inilah kewajiban zakat yang telah ditetapkan Rasulullah saw. kepada kaum

Muslimin. Tidak boleh mencampur ternak yang telah terpisah dan begitu pula

memisahkan ternak yang telah bercampur, karena takut mengeluarkan zakat.

Adapun dua orang yang memiliki ternak secara kongsi, hendaknya mereka

HR Abu Daud, kitab "az-Zakhh,"bab "fi Zakdh as-Sh'imah," j5791 jilid II, hal. 236. Nasai,
lttab "az-Zakdh,"bab "al-Jama'bayna al-Mutafarriqwa at-Tafriqbayna al-Mujtami'," lz457l
jilid V hal. zg. Ahmad dalam al-Musnad. jlbd lV hal. I r l. Baihaki kitab "az-Zakhh," bab
"LdYu'khadz Kara'im Amwal an-Nas,"jilid IV, hal. ror. Daraquthni kitab"az-Zakdh,"bab
"Tafsir al-Khalithayn wa MA IAhfi "az-Zakdh," 'ala al-Khalithayn," [5] jilid II, hal ro+.
HRAbu Daud, kitab "az-Zakhh,"bab "ft Zakdh as-56'imah," Irizq] jiliil II, hal. 236. Nasai,
kttab "az-Zakhh,"bab "al-lama' bayna ai-Mutafarriq wa at-Tafriq bayna al-Mujtami'." 124571
jilid V hal. 29. Ahmad dal,am al-Musnad, jilid IV hal. :rS.
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menanggung kewajiban rnembayar zakatnya secara bersama.' .HR Bukhari.

Imanr Malik dalam al-Muwaththa', berkata, "MaksLrd hadits ini, ada tiga
orang yang masing-masing merniliki empat puluh ekor kambing yang wajib
clikeluarkan zakatnya. Kemudian nereka mencamplrr serrua henan tersebut.
Dengan den-rikian, ketiga-tiganya wajib mengeluarkan satlr ekor kambing. Inilah
contoh lnencampllr ternak yang terpisah. Atau (contoh kedua), dua orang yang
berkongsi rnemiliki dua ratus ekor kambing. Dengan demikian, zakat yang wajib
dikeluarkannya tiga ekor kambing. Namun, mereka kemudian rnemisahkan
ternak tersebut hingga mereka hanya berkewajiban nrengeluarkan satu ekor
saja. Inilah contoh memisahkan ternak yang bercarnpuri'

Syafi'i ber kata, "Hadits ini, dari satu sisi ditujukan kepada pernilik harta dan

clari sisi lain ditujukan kepada pihak pemungut zakat. Di sini, kedua belah pihak
diperintahkan agar tidak melakukan pemisahan dan pencampuran karena takut
mengeluarkirn zakat. Pemilik harta khalr,atir bahu,a jumlah pengeluarirn zakat

bertarnbah banyak. I)engan demikian, usaha mencanpur dan memisahkan
hanya bertujuan untuk ureminirnirlkan pengeluaran zakat. sebaliirnla, pemungut
zakat takut jurnlah pungutan zakat terlarnpau sedikit. Maka, usaha mencampur
atau rnernisahkan, bertujuan untuk memperbanyal< jumlah pungutan zakat.r

Maksud s ab cla Rasulullah, " Ksr e n a t ak ut m e n gelu ark an z akat," adalah za kat
yang dikhawatirkan akan menjadi lebih banyak atau sedikit oleh karena kedua
pihak (pemilik harta clan pemungut zakat) termasuk dalarrr hadits ini, maka
sabda Rasulullah menyeru kepada kedua belah pihak. Sebab, dalam kondisi
demikian, rnengambil salah satu makna hadits saja tidak dibenarkan.

Menurut mazhab Hanafi, hadits ini merupakan larangan bagi pemungut
zakat agar tidak memisahkan harta yang dimiliki seseorang, hingga dengan

Khatthabi berkata, "Misalnya, jumlah temak meleka sebanyaii empat puft-rh ekor kanrbing.
Dengan demikian, mirsing-masing nlemiliki dua puluh ekoi dan merelia tahu trenar dengair
hartartva sendiri. Dalarn hal ini, pcmringut zakat hendaldah rrengambil ternak salah seoring
dari meleka sebarryal<:alttekor'lirtrttbiig.:edaugken seolang l-r'gi nresti ..,r,b"y",'kep.rdi
lekari ktrng.inya serrilai seterrgalr ekor klrnbirrgl
Hl{ Bukhari, kitab "az-Znkrilr," bab "Ln Yujnl,r' bayno Muta;l'arriq wa ld yufraq bayna
Muitanti'," jili.d II, hal..r+l dan bab "Ma lQiia ntin khttLithayri, 1'a Innahunto-i"tolrapo bi
as-Sctwiyyah," jilid II, hal. r45. Nasai, kitab "az-Zakdh," ba! "Zakah al Ghanam," (24551
jilid V hal. z9- Ibnu M1jah, kitab "az-Zakiih,"bab "Mh Ya'khudz al-Mushaddiq min al-Ibil,;'
Ir 8o_r ]jilid I, hal. s z6 dan bab "shadaqah ttl Ghanam," Ir So5 ] jilid l,hal.. 577 . barimi kitab
"a.z.Z.akah."6ab"a.n-Nahy.u.'ntt,tl 

.larqbaynaul ,.Vujtarni'wani-lamu'haynttal Mutafarri4."
jilid I, hal. j83. Ahmad dalam al-Mustnd. jrlid IJ,'hal. r 5.
Misalnya,.terdapatdua.orang yang mencampur hewan ternak; masing-masing men-rililti
empat puluh ekor kambing- Lalu pemurlgui zakat memisahkan ten.rik tersebiut dengan
tujuan untuk- memperoleh dua ekor karnhing, padahal sebelumnya mereka berdua haiya
wajib mengeluarkan seekor saja. Atau, seseorang mempunyai dua puluh ekor kambing,
dan seorang lagi mempunyai dua puluh ekor pula. Kemudlan pemr.rngut zakat menyuru-h
menggabungkqnny_a agqr. dapat menungut zakat sebanyak seekoi kambing, padahal
sebelumnya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat kepada mereka.
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dernikian mengakibatkan pemilik harta tersebut terpaksa mengeluarkan zakat
yang lebih bar-ryak. Misalnya, seseorang yang mempunrai seratus cl'a puluh ekor
kambi'g dibagikan rnerrjadi empat, hingga dengan denrikian hasilnya menjadi
empat puluh ekor. Kasus ini memaksa pemilik harta mengeluarkan tiga ekor
karnbing sebagai zakatnya. Atau, pernungut zakat mencampur kepemilika'
seseorang dengan kepenilikan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh
kutipan zakat yang lebih banyak. azlisalnya, seseorang mempunyai seratus satu
ekor kambing dan seorang lagi memiliki jumlah kambing yang serupa. Maka
pernungut zakat nencanrpurkan kepemilikan kedua harta tersebut supaya
memperoleh kutipan zakat tiga ekor karnbing, padahal sebelumnya dua orang
pernilik tersebut hanyn berker,r,ajiban mengeluarkan clua ekor kambing saja.

Akibat Pencanrpuran dan Penrisahan

Mazhab Hanaf-i menlinfsft.n, tindakan pencarnpLrran tidak rnembawa akibat
apa pun' baik perkongsian' atar.rpun pencampuran hewan kare'a bertetangga..
oleh karena itu, zakat tidak wajib pada harta kongsi tersebut, kecuali jika setiap
orang memiliki satu nisab. Menurut kesepakatan ulama yang dijadikan acuan
hukum menegaskan bahwa zakat tidak berlaku, kecuali harta tersebut rnenjadi
milik perorangan.

Pengil<ut mazhab hnam l4alik berkata, "x4ereka yang merlcampur helvan
ternaknya, tidal< berpengaruh pada kepernilikan dan tidak berakibat apa pun
dalam hal zakat, kecuali jika masing-masing ilemiliki satu nisab, dengan syarat
dige'rbalakan oleh seorang pe'ggernbala, denga'satu pejantan, satu kandang,
dan sama-sarna memiliki niat untuk mencampur. Di samping itu, masing-masing
dapat dibedakan dan diketahui. ]ika tidak demikian, berarti mereka clianggap
berkongsi. Sebagai tambahan, kedua pemilik tersebut mesti mengeluarkan zakat.
Pencampuran sarra sekali tidak mendatangkan pengaruh apa pun, kecuali pada
hewan ternak. Harta yang dipungut sebagai zakat haruslah dibagi sama rata
kepada setiap rekan kongsi menurlrt presentasi harta masing-masing. Seandainya
salah seorang rekan kongsi mempunyai harta yang tidak dimasukka' ke dalam
harta campuran, dia harus digabungkan ke dalam harta kongsi.,'

Menurut mazhab Syali'i, setiap harta yang dica'rpur akan berpengaruh
terhadap zakat, dan harta perkongsian tersebut tidak ada bedanya dengan harta
perorangan. Akibat pencampuran, bisa saja rnenyebabkan kewajiban berzakat,
mungkin juga berpengaruh untuk memperbanyak pengeluaran zakat, dan

- Ap^trll. h"tt. t"njacli lrak kcngsi darr hak milik bersama di kalangan rekan konssinva.' Hal in,i terjadi apabila ternak yang digabungkan di anrara rnereka"yang b.rkoniti juonr
drr(etahur dengan baik, terapi karrdang, rempat penggembalaan dan lain--iainnya Jldi saiu.

$.
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mungkin juga mengurangi kadarnya. Contoh yang menyebabkan kewajiban

berzakat: Dua orang yang mempunyai dua puluh ekor kambing yang dicampur,

maka dengan demikian keduanyawajib mengeluarkan zakat satu ekor kambing.

Namun, jika keduanya tidak rnelakukan pencampuran, masing-masing tidak

berkewajiban mengeluarkan zakat.

Contoh yang memperbanyak pengeluaran zakat: Seratus satu ekor

kambing dengan jumlah bilangan yang serupa. Dengan demikian, masing-

masing kongsi berkewajiban mengeluarkan r r/z ekor kambing, padahal jika

mereka tidak melakukan pencampuran, masing-masing hanya berkewajiban

mengeluarkan satu ekor kambing saja. Contoh yang mengurangi zakat: Tiga

orang yang memiliki empat puluh ekor kambing yang dicampur. Dengan

demikian, ketiganya hanya berkewajiban mengeluarkan zakat seekor kambing,

karena masing-masing berkewajiban berzakat r/3 ekor kambing saja, padahal

jika mereka tidak melakukan pencampuran, masing-masing berkewajiban

mengeluarkan satu ekor kambing secara penuh.

Selain itu, mazhab Syaf i mengemukakan syarat:

r. Mereka yang berkongsi terdiri dari orang-orang yang wajib zakat.

2. Harta yang dicampur tersebut sudah mencukupi satu nisab.

3. Berlangsung selama satu tahun.

4. Harta yang dimiliki seseorang tidak dapat dibedakan dengan harta

rekan kongsi yang lain, baik dalam kandang, tempat penggembalaan,

digembalakan oleh seorang penggembala, satu tempat minum, dan satu

tempat perahan susu.

i. Satu pejantan, jika hewan ternak tersebut berasal dari jenis yang sama.

Imam Ahmad sependapat dengan mazhab Syaf i. Meskipun demikian,

dia membatasi akibat dari pencampuran tersebut pada hewan ternak saja dan

tidak meliputi jenis harta lain.

. Zakat Rikaz
Ad (Harta Karun) dan Tambang brs

Definisi Rikaz

Rikaz berasal dari kala rakaza-yarkizu yang artinya, tersembunyi,

sebagaimana dalam firman Allah swt.,
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,.rJt:.!- .1, ,/ , t ( 2z .l ^'oi-9,!5; iiJ eij'
"Atsu knmu dengar suara nrereka yang samar-sarnar?" (Maryam [19]:

98) Tetapi, yang dimaksudkan di sini adalah harta terpendam sejak zaman
jahiliah.'

Imam Malik berkata, "Suatu perkara yang tidak diperselisihkan lagi di
kalangan kami, bahkan aku mendengar ulama menegaskan, bahwa rikaz

merupakan harta terpendam sejak zaman jahiliah yang diperoleh tanpa

menggunakan harta, membutuhkan ongkos, tenaga, dan kerja keras. Sedangkan

harta yang diperoleh melalui usaha keras dan membutuhkan ongkos besar yang

adakalanya berhasil dan kadang gagal, tidak disebut sebagai harta rikazl'

Abu Hanifah berkata, "Rikaz adalah sebutan bagi sesuatu yang disembunyi-

kan Allah atau makhluk."

Definisi Barang Tambang dan Syarat Zakatnya
Menurut Ulama Fikih

Madin (barang tambang) diambil dari kata 'adana f al-makdn, yadinu,
'udttnan yang berarti menetap di suatu tempat, sebagaimana firman Allah swt.,

"(Bagi mereka) surga Adn, mereka masuk ke dalamntla." (FAthir [35]: 33)

Surga Adan adalah tempat tinggal yang kekal abadi.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kewajiban zakat pada barang

tambang. Ahmad berpendapat, setiap hasil bumi yang berharga dan terbentuk

dari dalam bumi, seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata yaqut,

zubarjad, zamrud, pirus, intan, berlian, aqiq, arang batu, granit, aspal, minyak

bumi, belerang, garam mineral, dan lain-lain, apabila hasil harta galian tersebut

mencapai satu nisab, baik melalui hitungan barang itu sendiri atau mengikuti

hitungan harganya, wajib dikeluarkan zakatnya.

Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat barang tambang diwajibkan pada

setiap barang yang dapat dilebur dan dapat dibentuk dengan dipanaskan pada

api,'seperti emas, perak, besi, dan tembaga. Sedangkan bahan mineral cair

' Maksudnya; adalah harta yang dipendam oleh orang-orang jahiliah. Ini dapat diketahui
melalui tulisan, lukisan, dan lain-lainnya. Jika terdapat ciri-ciri bahwa si pemiliknya adalah
seorang Muslim,, atau tidak diketahui, apakah berisal dari zaman jahilliah ataukih tslam?
Harta tersebut tidak disebut RikAz, tetapi barang temuan.
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seperti aspal clan yang ticlak cair dengan panasnya api, seperti pelmata yakut,

.tidak wajib zakat. Hal ini karena Abu Hanifah tidak mensyaratkan nisab. Namun,

setiap barang galian haruslah dikeluarkan seperlima sebagai ketetapan zakatnya

tanpa dihitung sedikit atau banyaknya'

Imam Matik dan Syaf i menegaskan, zakat hanya wajib pada emas dan

perak. sebagaimana pendapat Ahmad, mereka mensyaratkan mencapai dua

puluh mitsqal dan perak dua ratus dirham. Mereka sepakat, barang tambang

tidak ada ketentuan haultya. Harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya sejak

ditemukan, sama halnya dengan tanaman.

Imam Malik, syaf i, ,lan Ahmad sepakat bahwa kadar zakat yang wajib

dikeluarkan aclalah r/4o dan diserahkan kepada golongan-golongan yang

berhak menerima zakat. Sedangkan menurut Abri Hanifah, harus diserahkan

kepada golongan yang berhak menerima harta rampasan perang'

Dalil yang Mewaiibkan Zakat Harta l(arun dan Barang Tambang

Dalil yang meu,,ajibkan zakat harta karun dan barang tambang adalah hadits

yang <liriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirrnidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah,

dan Abu Daud dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

r t J, , /4t,
*^r+Jl iL! Jl ) q

t) t ) \>t

,,Hewan yang terlepns dari kendnlinnnya lalu mertLsak hartn benda tidak

dnpat dituntut,l oru.tg rlang lnenggnli sumur lnlu ttds ornng lain ynng terintuh ke

dnlnnmya tidak dapat dittLntut, pencari hartn galiau apnbila meninggnl dunin tidnk

daTtat dituntut tlari segi lrukuttt| dan (ketentuan) terkait rikaz ndalnh seperlima'"3

Ibnu Mundzir berkata, "sejauh pengetahuan kami, tidak seorang pun

yang menentang hadits ini, kecuali Hasan. Dia membedakan antara barang

yang diperoleh di daerah perang dengan barangyang diternukan di tanah Arab

(Negara Islam, penj). Dia berkata, "|ika diperoleh di daerah perang> yang wajib

M"k""d")r", *.t or her,r,an terlepas dari.ihatannya ialu merusak harta orang lain, maha

herusakan akibat ulah hewan tersebut tidak ada ganti ruginya'
iri"[r"J"v", 

"pubilu 
r"."oroug menggali sumur lilu oran! iain terjatuh ke dalamnya maka

tidak ada iuntutan diyah atas kematiannl'a'
HR Rrrkhari. kitab "ad-Divvat," bab "al-Mird'b;il;;i;'k:t^a--:Li-oiiirt)' bab ^at'Madan lubar wa al-Bi'r Iubar':' j.itid.lx' hal' r I'

,!'t"'," t -t .n',^--'-.,^ -t ^r^\^,.,,,^ ^t Ri. t"L;""In.. taliilidirl;rffi;5i;6-;ii'uiit'a;'(it "lat ah at-Aima' wa al-Ma'dan wa al-Bi'r libir']'.1+.s-+61-itlid
irllt'"i. 

' 
j j+ 

'335. 
Nasai, kitab 'i?z Zakait|'bab 'hl m.gdqy:, [zae5] jilid Y.U. 1+t lb:ll

"ei

r JL"-* iJ.JlJ

.i;

l;

'.1

Muslim, kirab "ad-Hudad,"bab "|arah al-

1 ",* "i*{ ',ir-py^;i;::y ::, y,f::":.t+::::,22,f.)l:':u,,)}'}21;',?i;?"1-#ff:,*iii'},\:r?Zilra.i: r"r ,:nil,'iia"i'i"i..i1-,a1ir; l"riuha'Ji6ar wa f ar-Rikaz at-Khumus;' 164zl';": 
'' ' " ,. , 'i- r' -r 'a ',1--, t",..t^,,1^- t,,L-." |, .--i iili,.l

iiiatir","i'it.-rs a"" r.it"l "it At*ai.,," uvMa la4 fi at- ajma' Jurhuha lubar;' 14771 ii:'idllllo lrr, IIal. /5 udrr Krtdu @L-AtLNu !tt@ JewJ' *' '-J""-" )'

iII, hal. osz. Ahmad dalam al-Musnad,illid II, hal. zz8 dan 475'
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dikeluarkan adalah seperlima, sedangkan barang yang diperoleh di tanah Arab,
harus dikeluarkan zakatnya."

Ibnu Qalf im be'Lata, Terkait sabda l{asr.rl ol?ah, ,,penr.ari 
harta garian

apabila meninggal dunia, tidak dapat ditttntut," terdapat ri.ra tafsiran. pertama,
jika orang yang menyewa ladang untuk menggali bara'g tambang, Ialu secara
kebetulan bur'h tersebut jatuh ke dalam lubang dan nati, kematiannya tirlak
mewajibkan diyat (gantirugi). Penaf-siran ini sesgai dengan sabda Rasulullah
sebelumnya, 'Apabita binatang terrepas rJari kendari,,yo lofu merusak sesuatu,
maka iq tidak dituntut, dan seseorang yang menggari sumur raru ada orang rain
yang terjatuh ke dalamnya, ia tidak dapat dituntut.,,Kedua, zakat tidak wajib pacra
harta galian. penafsiran ini sesuai dengan sabda Rasulullah setelah nya,,,Dan
(ketentuan zakat) terkait rikLrz adareh seperrima.,,ladi, di sini dibedakan antara
barang tarnbang dengan barang temuan (harta karun, pe'j). Ketentuan seperlima
diwajibkan pada harta karun, karena merupahan trarang yang diperoleh tanpa
mernbutuhkan ongkos dan tenaga, seda'gkan barang tamburrg ail"uurt an dari
kewajiban zakat, karena rnembutuhkan ongkos dan tenaga.,,

Kriteria Harta Karun yang Waiib Dikeluarkan Zakatnya
Harta karun i;rrrg r,vajitr clikeluarkan zakatnyasebanyak seperrima untuk

setiap yang dik;rtegorihan sebagai harta, seperti emas, perak, besi, timah,
kuningan (logarn), bej.na, dan lain sebagainya. pendapat ini adalah menurut
mazhab Ha'afi, IJa'rh;rli, ishaq, Ibn'Mundzir, satu riwayat dari Marik, dan salah
satu pendapat syaf i. sedangkan penclapat syaf i yang kedua, zakat seperlima
tersebut tidak dir'vajibkap i-ecuali pada uang saja, yaitu emas dan perak.

Tempat Ditemukannya Harta Karun

Harta karun ditemukan pada salah satu di antara tempat-tempat berikut:
1' Berada di tanah yang tidak dikelola, tanah yang tidak dikenali pemiliknya

walaupun berada di atas permukaannya, jalan yang tidak biasa dilalui,
dan perkamplrngan yang sudah tidak berpenghuni. |ika harta karun
ditemukan di tempat-tempat tersebut, menurutpendapat ulama -tanpa ada
perselisihan di antara mereka- diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebanyak
seperlima' sedangkan empat seperlimanya lagi rnenjadi hak milik orang
yang menemukannya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan
oleh Nasai dari Amru bin Syuhib dari bapaknya dari kakeknya, dia
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berkata, Rasulullah saw. ditanya tentang barang temuan, beliau kemudian

bersabda,

,.?o.: -. ,. -.": . "? n -?, ,' . : '
\49;'9 tot\g taJ .9 4 t.tV -{b -9 Jg Itv J ) -/ t> J l> e-) l>,l 4,, ,, 

,, ,-.":.:,- ,-i-o;j € ); caL" e"P g j6 J t-; .JJt; !l;
a '/ a /

, , ,.o\,

na->!.J I

I

' Maksudnya, jika tidak diketahui pemiliknya, barang tersebut menjadi hak milik si
penemu jika dia orang miskin. Tetapi jika orang yang berkemampuan, maka hendaklah
dia menyedekahkannya.

' HR Nasai, kitab "az-Zakdh," bab "al-Madan," [z+g+l iilid V hal. ++.

"Barang Vang ditemuknn di jalan yang hiasa dilalui, ntau perkampungan

yang berpenghuni, hendaklalt engkau mengumumkannya selamq satu tahun.

lika pemilikrrya datang, (mnka kembalikan temuan tersebut kepndanyn). lika
tidak, barang temuqn itu menjadi hakmu.l Sedangkan harang yang ditemukan

di jnlan yang tidak biasa diltilui atau perkampLntgan tlang tidak be:engltuni,

hsrtn tersebut menjadi hakmu dan keluarknn zakatnyo sebanrlak seperlimn."2

z. Harta karun ditemukan di tanah yang ditempatinya, yang baru saja ditempati

setelah berpindah. Dalam hal ini, barang temuan tersebut menjadi milik
penemunya, karena harta karun terpendam di dalam tanah tanpa ada yang

memilikinya. Harta karun ini dapat dimiliki hanya dengan menemukannya.

Dengan demikian, kedudukan harta karun sama seperti barang-barang

yang boleh diambil, seperti rumput, kayu bakar, dan binatang buruan yang

dijumpai di tanah milik orang lain. |adi, bagi orang yang menemukannya,

dia berhak untuk mernilikinya, kecuali jika pemilik tanah mengaku kalau

barang tersebut adalah miliknya. Dalam hal ini, pengakuannya yang harus

diterima, karena pada asalnya, dialah yang menguasai tanah itu. Jika tidak
diakui sebagai hak miliknya, harta tersebut menjadi hak milik orang yang

menemukannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dan termasuk

pendapat yang terkuat menurut mazhab Hambali.

Imam Syafii berkata, "Barang tersebut menjadi milik pemilik tanah yang

pertama jika diakuinya. fika dia tidak mengakuinya, barang tersebut

menjadi hak orang yang menempati tanah sebelumnya hingga kepada

pemilik yang paling terdahulul'

Seandainya rumah yang dimiliki itu didapatkan dari warisan, harta tersebut

ditetapkan sebagai harta warisan. fika ahli waris sepakat bahwa barang

tersebut bukan hak milik para pendahulunya, barang tersebut menjadi
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hak milik orang yang pertama kali memiliki rumah tersebut. |ika pemilik

pertama tidak diketahui, hukumnya sama seperti harta temuan yang tidak

diketahui pemiliknya.

Abu Hanifah dan Muhammad berkata, "Barang tersebut menjadi milik
pemilik tanah yang pertama atau ahli warisnya jika diketahui. iika tidak,

harus diserahkan kepada kas Negarai'

3. Harta karun ditemukan oleh seseorang di tempat yang menjadi milik seorang

Muslim atau dzimmi (kafir yang dilindungi). lika memang demikian, barang

temuan itu menjadi hak pemilik tempat tersebut. Pendapat ini dikemukakan

oleh Abu Hanifah, Muhammad, dan pendapat Ahmad dalam satu riwayat.

Dinukil dari Ahmad, barang tersebut menjadi hak milik orang yang

menemukannya. Inilah pendapat Hasan bin Shalih dan Abu Tsaur. Menurut

Abu Yusuf, pendapat ini lebih baik, dengan alasan bahwa harta karun tidak

dimiliki dengan hanya memiliki tanah, kecuali si pemilik tanah mengakui

sebagai hak miliknya. Dengan demikian, pengakuannya harus diterima

dan sebagai akibat dari kepemilikannya atas tanah tersebut, dan barang

temuan itu akan menjadi miliknya. Jika dia tidak mengakuinya, maka

barang tersebut menjadi hak milik orang yang menemukannya.

Imam Syaf i berkata, "Barang tersebut menjadi milik si pemilik tanah jika

dia mengakuinya. ]ika tidak, barang tersebut milik si pemilik tanah yang

pertama."

Zakat Harta Karun yang Waiib Dikeluarkan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, harta karun merupakan harta

terpendam yang ada sejak zaman jahiliah dan jumlah yang wajib dikeluarkan

sebagai zakatnya adalah seperlima. Sedangkan sisanya, yaitu empat seperlima

menjadi hak milik orang pertama jika dia mengakuinya. Jika pemilik pertama

sudah meninggal dunia, harta tersebut menjadi hak milik ahli warisnya, apabila

mereka diketahui keberadaannya. Jika tidak, harus diserahkan kepada kas Negara.

Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Malik, Syaf i dan Muhammad.

Imam Ahmad dan Abu Yusuf berkata, "Barang tersebut milik orang yang

menemukannya, selama pemilik tanah tidak mengakuinya. |ika barang tersebut

diakui sebagai miliknya, tanpa ada perselisihan pendapat lagi, pengakuannya

tersebut harus diterimal'

Zakat harta karun adalah waj ib, dalam jumlah sedikit maupun dalam jumlah

banyak, tanpa harus sampai satu nisab. Inilah pendapat Abu Hanifah, Ahmad,
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dan pendapat Malik menurut satu riwayat yang terkuat. Sedangkan ntenurut

Syaf i dalam pendapatnya versi lama, nisab harus diperhitungkan. Sedangkan

haul alau masa satlr tahun, tidak disyaratkan menurut kesepakatan ulama.

Siapakah yang Waiib Mengeluarkan Seperlima?

I\4ayoritas ulama berpendapat, zakat harta karun din'ajibkan bagi

penemunya, baik Muslirn ataupun dzimmi,dewasa ataupun anak-anak, berakal

ataupun gila. Namun, orang yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan

seperlima khusus untuk anak-anak dan orang gila adalah walinya.

Ibnu Mundzir berkata, "Yang karni ketahui, para ulama sepakat bahwa

orang kalir dzimmi yang Inenemukan harta karun dir,vajibkan tnengeluarkan

zakatnya sebatryak seperlii.ita. Dernikianlah pendapat yang disanlpaikan oleh

Malik, masyarakat Madinal,., irts-Tsauri, al-Auzai, masyarakat Iraq, mazhab zahiri

dan banyak lagi yang laini'

Imam Syaf i berkata, "Tldak diwajibkan mengeluarkan zakat pada harta

karun kecuali kepada orang yang cliwajibkan berzakat, karrena ia merupakan

z.akatl'

Penerima Seperlima

Pembagian zakat harta karun, menurut imam Syafi'i, sama seperti pemberian

zakat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Baihaki dari Abdullah bin Rasyar al-Khats'ami, dari seorang laki-laki yang

dipercayai kaunnya, dia berkata, aku rnenemukan sebuah guci dalam sebuah

biara tua di kota Kufah di daerah pungutan pajak Basyar. Dalarn guci tersebut

terdapat uang sebanyak empat ribu dirham. Kemudian, aku membawanya ke

tempat Ali ra.. Ali berkata, bagilah menjadi lir,na bagian. Aku pun membaginya.

Dia mengambil satu bagian, sedangkan empat bagian sisanya diserahkan

kepadaku. Ketika aku hendak pulang, dia memanggilku lagi dan bertanya,

adakah di antara tetanggamu yang miskin? Ada, jawabku. Ali berkata, kalau

begitu, ambillah bagian ini dan berikanlah kepada mereka.'

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa penyaluran zakat

harta karun sama seperti rampasan perang. Hal ini berdasarkan pada hadits

yang diriwayatkan oleh Sydbi, bahwa seorang laki-laki menemukan harta karun

sebanyak seribu dinar, yaitu ketika dia berada di luar kota Madinah. Kemudian,

' HR B"th"kt Lit"b "az-Zakiih,"bab "Mh Ruwiya'an AIi ra..fi ar-Rikhz," it'Iid IV hal. rl6-r5z'
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dia membawanya ke tempat Umar bin Khaththab ra.. umar mengambil sebanyak
seperlima, yaitu dua ratus dinar dan selebihnya diserahkan lagi kepada laki,
laki itu. Kemudian, umar membagikan uang sebanyak dua ratus dinar tersebut
kepada orang yang berhak menerima zakat yang ada di tempat tersebut, hingga
tinggal sedikit,lalu umar berkata, manakah pemilik dinar tadi? orang itu pun
berdiri menghadap Umar. Umar berkata, inilah sisanya, ambillah.,

Dalam al-Mughni dinyatakan, seandainya harta kardn sama dengan zakat,
tentulah umar menyerahkannya secara khusus kepada golongan penerima
zakat dan tidak dikembalikan kepada orang yang menemukannya: Lagi pula,
pengeluaran harta karun juga diwajibkan kepada orang dzimmi, sedangkan
zakat tidak diwajibkan kepadanya.

Exd Zakat Hasit Laut bra
Mayoritas ulama berpendapat, zakat tidak diwajibkan pada hasil laut, seperti

mutiara, marjan, zubarjad, ikan paus, ikan, dan lain-lain. Namun, menurut salah
satu riwayat dari Ahmad, bahwa zakatnyawajib dikeluarkan, jika sampai satu
nisab' tetapi ini hanya dikhususkan pada mutiara dan ikan paus saja. pendapat
ini disetujui oleh Abu yusuf.

Ibnu Abbas ra. berkata, "zakat tidak diwajibkan pada ikan paus. Sebab,
ikan tersebut hanyalah barang biasa yang terdapat di lautl'fabir berkata, ..Tidak

adazakat pada ikan paus. Ikan tersebut dianggap sebagai keberuntungan bagi
orang yang menemukannyai'

Ad ZakatHarta dari Hasit Usaha br3
Barangsiapa yang mengelola harta selama satu tahun dan harta tersebut

merupakan satu-satunya harta baginya, hingga mencapai satu nisab, atau
mempunyai harta lain yang sejenis dan tidak mencukupi satu nisab, namun
dengan menggabungkan hasil usahanya tersebut, akhirnya mencapai satu nisab,
sejak itulah hitungan haul zakatdimulai. Apabila sudah mencukupi masa satu
tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya.

ffir,jilidII,hal.re3. i
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|ika seseorang mempunyai harta satu nisab, harta hasil usaha tersebut tidak

keluar dari salah satu di antara ketiga keadaan berikut:

1. Harta hasil usaha yang didapat melalui perkembangan dan pertumbuhan,

seperti laba perniagaan dan anak-anak hewan, harta seperti ini digabungkan

dengan modal yang dipergunakannya dalam hitungan haul. Siapa yang

mempunyai barang dagangan atau sejumlah hewan yang mencapai satu

nisab, lalu barang tersebut menghasilkan laba dan hewan yang dipunyai

berkembang biak dalam pertengahan tahun, orang itu diwajibkan

mengeluarkan zakatnya, baik dari modal maupun dari hasil usahanya.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

z. Harta tambahan yang sejenis dengan harta yang telah mencapai nisab, tetapi

bukan merupakan bagian atau hasil kembang biak. Misalnya, seseorang yang

memperoleh harta melalui pembelian, hadiah, atau warisan. Dalam hal ini,

Abu Hanifah berkata, "Hendaknya harta tambahan tersebut digabungkan

dengan harta yang telah mencapai nisab dan disamakan dalam hitungan

haul serta dikeluarkan zakatnya secara bersamaanl' Imam Syaf i dan Ahmad

berkata, "Hendaknya harta tambahan tersebut disatukan dengan harta

yang mencapai satu nisab, namun haulnya dimulai dengan haulbaru,balk
harta yang sudah ada berupa uang maupun hewan. Misalnya, orang yang

memiliki uang sebanyak dua ratus dirham, kemudian di pertengahan tahun

yang sama, dia memperoleh harta sebanyak harta tambahan yang menjadi

miliknya. Dalam kasus ini, orang tersebut mengeluarkan zakat dua hartanya

sekaligus ketika sudah cukup haul. Pendapat imam Malik serupa dengan

pendapat Abu Hanifah dalam masalah hewan, tetapi dalam masalah emas

dan perak, pendapatnya sama dengan pendapat Syaf i dan Ahmad.

3. Harta tambahan yang tidak sejenis dengan harta yang dimilikinya. Dalam

kasus ini, harta tersebut tidak boleh digabungkan dengan harta yang

sudah ada, baik dalam haul maupun dalam nisabnya. Tapi, jika sudah

mencapai satu nisab, harta tersebut dihitung secara tersendiri dalam haul

dan zakatnya dikeluarkan di akhir tahun. ]ika tidak mencapai satu nisab,

maka harta tersebut zakatnya tidak wajib dikeluarkan. Inilah pendapat

mayoritas ulama.

Kewajiban Zakat Ada Pada Tanggungan bukan Pada Harta

Mazhab Hanafi, Malik, satu riwayat dari Syaf i dan Ahmad menyatakan

bahwa zakat diwajibkan pada zat dari harta. Pendapat kedua, Syaf i dan Ahmad
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menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada tanggungan pemilik harta, bukannya
pada zat dari harta itu. Perbedaan pendapat ini berdampak, jika seseorang
memiliki uang dua ratus dirham dan sudah berlalu dua tahun tanpa dikeluarkan
zakatnya. orang yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan karena zat dariharta
tersebut mengatakan bahwa yang bersangkutan cukup mengeluarkan zakat dari
uang yang dimilikinya untuk satu tahun saja. Sebab, setelah berlalunya waktu
satu tahun, nisab uang yang dimilikinya sudah berkurang sebanyak jumlah
yang harus dikeluarkan, yaitu lima dirham. Sementara orang yang berpendapat
bahwa zakat diwajibkan pada tanggungan, berkata, orang yang memiliki uang
itu harus mengeluarkanzakat sebanyak dua kali, sebagai ganti zakat dua tahun
yang tidak dikeluarkan. Sebab, kewajiban yang menjadi tanggungannya tidak
memengaruhi dan tidak menyebabkan berkurangnya nisab.

Dalam pandangan Ibnu Hazm, pendapat yang kedua lebih kuat. Dia berkata,
"Sejak zaman Rasulullah saw. sampai pada masa sekarang, tidak seorang pun
yang menyanggah bahwa seseorang yang mempunyai kewajiban mengeluarkan
zakat gandum, padi, korma, emas, perak, unta, sapi, atau kambing, dibolehkan
mengeluarkan zakat bukan dari tanaman itu, bukan dari korma itu sendiri,
bukan dari emas dan perak itu, bukan dari unta, sapi, atau kambing itu. Lebih
dari itu, tidak seorang pun yang menolak untuk berbuat demikian, dan tidak
makruh sama sekali jika seseorang mengeluarkan zakat dari harta tersebut
ataupun dari harta lain, seperti dari harta pembelian, harta pemberian, atau
harta pinjaman. Dengan demikian, pernyataan yang menyatakan bahwa zakat
terletak pada pengakuan dan bukan pada zat dari harta itu adalah benar.

seandainya kewajiban zakat terletak pada harta, maka orang yang hendak
membayar zakat tidak diperbolehkan memberikan harta lain. Hal ini sama
halnya dengan orang yang melakukan kongsi yang dilarang memberikan kepada
rekan kongsinya bukan harta yang menjadi milik mereka bersama, kecuali
mereka rela dan berdasarkan akad jual beli.

]ika kewajiban zakat terletak pada zat dari harta itu sendiri, hal ini tidak
keluar dari salah satu dari dua kesimpulan. Pertama, mungkin kewajiban zakat
itu terletak pada setiap bagian dari harta tersebut atau terletak pada salah satu
bagian dan bukan terletak pada setiap barang tersebut. Seandainya terletak pada
setiap bagian harta, mestinya tidak diperbolehkan menjual bagian-bagiannya,
karena orang-orang yang berhak menerima zakat mendapat bagian sama dalam
harta tersebut. Di samping itu, harta tersebut tidakboleh dimakan, karena alasan

yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Hal yang sedemikian ini tidak benar.
Sebagai tambahan, seseorang tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat kambing,



kecuali jika sudah dilakukan perbandingan harga dengan kambing yang masih

tersisa, sebagaimana yang dilakukan terhadap harta-harta kongsi.

Seandainya zakat terletak pada salah satu bagian dan tidak terletak pada

setiap jenis barang, tentunya pendapat seperti ini juga tidak benar, karena hal

yang sedemikian akan menimbulkan kesulitan, seperti kasus di atas. Sebab, dia

tidak dapat mengetahui, apakah yang dijual atau yang dimakan itu menjadi milik

orang-orang yang berhak menerima zakat atau tidak. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah sebagaimana yang saya

katakan sebelumnya, yaitu, kewajiban zakat terletak pada tanggungan, bukan

pada zat dari harta itu sendiril'

Harta yang Rusak (hilang, red) Setelah Dikenakan Waiib Zakat,

Tapi Zakatnya belum Dikeluarkan

Apabila harta yang sudah wajib dikeluarkan zakatnya, misalnya harta

tersebut sudah berjalan selama setahun atau tiba masa panen, kemudian harta

tersebut semuanya atau sebagiannya rusak dan zakatnya belum dikeluarkan,

maka zakat harta tersebut tetap harus dikeluarkan dan menjadi tanggungjawab

orang yang memiliki pemilik harta tersebut, baik kerusakan yang terjadi

disebabkan kecerobohan ataupun tidak. Hal ini berarti, zakat tetap harus

dikeluarkan berdasarkan pada tanggungan seseorang, bagaimanapun juga

keadaannya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hazm dan pendapat yang

termasyhur dari mazhab Ahmad.

Abu Hanifah berpendapat, jika semua harta rusak tanpa ada unsur

kesengajaan, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya gugur. Dan jika

kerusakan terjadi pada sebagian harta, maka kewajiban mengeluarkan zakat

tidak berlaku pada sebagian yang rusak. Hal ini berdasarkan pada pendapat

yang menyatakan bahwa zakat terletak pada zat dari harta itu sendiri. Tetapi

jika kerusakan disebabkan kecerobohan si pemilik, zakatnya tetap harus

dikeluarkan.

Imam Syaf i, Hasan bin Shalih, Ishaq' Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir

berkata, "|ika nisab harta rusak sebelum dikeluarkan zakatnya, maka kewajiban

untuk mengeluarkan zakat gugur. Sebaliknya, jika rusak setelah dikeluarkan

zakatnya, kewajiban zakat tidak digugurkani' Ibnu Qudamah sependapat

dengan pendapat ini. Dia berkata, "Insya Allah, pendapat yang benar adalah,

kewajiban zakat akan gugur jika harta yang wajib dikeluarkan zakatnya rusak,

tapi dengan syarat si pemilik tidak berlaku ceroboh (dan tidak ada niatan

132 - Fikih Sunnah II



untuk mengakhirkan mengeluarkan zakat hartanya). Sebab, zakat diwajibkan
sebagai bentuk saling tolong-menolong. Dengan demikian, zakat tidak wajib

dikeluarkan jika tidak disertai adanya harta. Di samping itu, jika ia tetap harus

mengeluarkan zakat harta yang dimilikinya dan harta tersebut rusak, hal ini
akan menyebabkan dirinya miskin. Yang dimaksud dengan ceroboh dalam

masalah ini adalah, apabila orang yang sudah wajib membayar zakat, namun
tidak bersegera menunaikannya. Jika dirinya belum wajib mengeluarkan

zakat, orang itu tidak bisa dikatakan ceroboh. Misalnya, jika seseorang belum
mendapati orang yang berhak untuk menerima zakatnya, tempat penyimpanan

hartanya yang jauh, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak terdapat di
dalam hartanya yang tersedia, tetapi dia harus membeli terlebih dulu, sedangkan

dia belum mendapatkan barangnya, yang bersangkutan sedang berusaha untuk
membelinya, atau sebab-sebab lain. Seandainya kita mengatakan kewajiban

mengeluarkan tetap wajib setelah harta rusak dan secara kebetulan pemilik harta

masih sanggup membayarnya, maka dia harus mengeluarkan zakat tersebut. fika
dia tidak sanggup, dia dibolehkan menangguhkannya hingga ada kesempatan

dan sanggup membayarnya, sehingga dia tidak perlu membebani dirinya. fika
orang yang berhutang kepada orang lain diberi tempo apabila dirinya berada

dalam kesulitan, mestinya mengeluarkan zakat, yang merupakan hutang kepada

Allah swt., juga bisa ditangguhkan."

Bagaimana Hukum likaZakat yang akan Diberikan kepada yang Berhak

Hilang, sementara yang Bersangkutan Sudah Menyiapkannya

Jika seseorang telah memisahkan hartanya sebagai zakat untuk diberikan
kepada orang yang berhak menerimanya, kemudian semua atau sebagian

dari harta tersebut hilang, dia wajib menggantinya. Sebab, dia masih punya

tanggungan zakat sampai zakatnya diserahkan kepada orang yang berhak,

sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah swt..

Ibnu Hazm berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Abu Syaibah, dari
Hafshahbinti Ghiyats, |arir, Mu'tamirbin Sulaiman at-Taimi, ZaidbinHabbab,
dan Abdul Wahhab bin AthalHafsh berkata, riwayat ini diterima dari Hisyam
bin Hassan, dari Hasan al-Bashri. farir berkata, riwayat ini diterima dari al-

Mughirah, selanjutnya dari sahabatnya. Mu'tamir berkata, dia diterima dari
Mamar, dari Hammad. Zaidberkata, riwayat ini diterima dari S1'u'bah, kemudian

dari Hakam. Abdul Wahhab berkata, riwayat ini diterima dari Ibnu Abu Urubah,

dari Hammad, dari Ibrahim an-Nakha'i. Semuanya sepakat bahwa seseorang

yang berkewajiban mengeluarkan zakat hartanya lalu hilang, maka kewajibannya

belum terpenuhi. OIeh karena itu, dia tetap diwajibkan mengeluarkannya sekali
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lagi. Lebih lanjut,Ibnu Hazm berkata, "Kami meriwayatkan dari Atha', bahwa

yang demikian itu sudah cukupl'

Hukum Menangguhkan Zakat

Seseorang yang hidup selama bertahun-tahun dan tidak mengeluarkan zakat

dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya,dia tetap diwajibkan mengeluarkan

zakatnya, baik yang bersangkutan mengetahui bahwa zakat diwajibkan pada

dirinya maupun tidak, baik berada di Negara Islam maupun di Negara kafir.'

Ibnu Mundzir berkata, "Seandainya suatu Negara dikuasai oleh orang-orang

zalim hingga mengakibatkan seluruh penduduknya tidak dapat membayar zakat

selama bertahun-tahun, kemudian Negara tersebut berhasil direbut lagi oleh

seorang pemimpin yang adil, menurut Malik, Syafi'i, dan Abu Tsaur, hendaknya

sang pemimpin memungut zakat mereka pada masa sebelumnyai'

Hukum Mengganti Zakat dengan Uang atas Besarnya Zakat yang Sudah

Ditentukan

Tidak diperbolehkan membayar uang sebagai ganti barang yang telah

ditetapkan agar dikeluarkan zakatnya, kecuali jika barang tersebut atau yang

sejenisnya tidak ada. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan ibadah dan

zakat tidak sah kecuali mengikuti tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam.

Di samping itu, tujuan zakat adalah agar fakir miskin turut menikmati harta

yang dimiliki orang-orang kaya.

Dalam haditsnya Mu'adz, disebutkan bahwa Rasulullah mengutusnya ke

Yaman, dan beliau bersabda,

' -il ;--A, : lJt: .'_t,)t _t ,=,)r't.Jt ;* ;u-ilt. ,---J' J, -

"'a*ui,ttot, 

,oor, r,i1,-r,1,* i*, aili-aiiinn', t<nmbingt,rtiro Aooi kambirg, unta

betina duri unta, dan sapi betina dari sapi."": HR Abu Daud, Ibnu Majah,

Baihaki, dan Hakim. Hadits ini sanadnya terputus. Sebab, Atha'tidak pernah

berjumpa dengan Mu'adz, apalagi pernah mendengar hadits darinya.

' Pendapat mazhab Syafi.
' HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh," bab "Shadaqah az-Zara'," [rsqq] jilid II, hal. z5+. Ibnu

Majah, krtab "az-Zakhh,"bab "Mh Tajib fihi "az-Zakdh," min al-Amwdl." Ir814] jilid I, hal.
58o. Baihaki krtab "az-Zakhh," bab "Lh Y'adda 'an Malihi fi ma Wajaba 'Alayhi illa ma
Wuiiba Alavhi," iilid IV hal. r r z. Hakim kitab "az-Zakdh," bab "Zakah al-Baha'im wa al-
Uabbi," iilid I, hil. j88. Hakim berkata, "Sanad hadits ini sahih menurut syarat Bukhari,
a"" Mu"fi-- ;i[a etha' bin Yasar memang benar-benar pernah mendengir dari Mu'adz
bin )abal. Tapi saya tidak tahu Atha'bin Yasar pernah berbuat demikianl' Dzahabi turut
memberi komentar, ia berkata, "Menurutku, Atha' bin Yasar tidak pernah berjumpa dengan
Mu adz bin |abal apalagi pernah mendengar hadits darinya."
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syaukani berkata, "Pendapat yang tepat, zakat wajib diambil dari barang
itu sendiri (barang yang sama) dan tidak boleh digantikan dengan nilai dari
barang tersebut, kecuali jika terjadi kesulitan."

Abu Hanifah membolehkan menggantikan barang dengan uang, baik orang
yang bersangkutan sanggup mendapatkan barang tersebut ataupun tidak. Sebab,

zakat merupakan hak orang miskin. Menurutnya, tidak ada perbedaan antara
uang dengan barang yang dikeluarkan zakatnya. Imam Bukhari meriwayatkan
sebuah hadits tapi muallaq dengan redaksi yang menunjukkannya sebagai
hadits sahih, bahwa Mu'adz pernah berkata kepada penduduk yaman, bawalah
kepadaku bahan pakaian sutra' atau pakaian yang terdapat ketentuan zakatnya
sebagai ganti atas zakat gandum dan jagung, karena hal ini lebih memudahkan
kalian dan lebih bermanfaat bagi sahabat-sahabat Rasulullah yang berada di
Madinah.'

Ad ZakatHarta Kongsi b4
fika suatu harta menjadi milikbersama antara dua orang atau lebih, masing-

masing dari mereka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, sampai harta
yang mereka miliki mencapai nisab secara sempurna. Inilah pendapat sebagian
besar ulama. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan masalah mencampur
hewan yang telah dibahas sebelum ini.

Menghindari Kewajiban Zakat

Imam Malik, Ahmad, Auzai|Ishaq, dan Abu Ubaid berpendapat, orang
yang telah memiliki satu nisab harta dari jenis barang apa pun,lalu menjualnya
sebelum mencapai ketentuan satu tahun, atau dihadiahkan, atau dihabiskan
sebagiannya dengan maksud menghindari pengeluaran zakat, maka zakatnya
tidak gugur darinya. Di samping itu, hendaknya zakattersebut tetap dipungut
pada setiap akhir tahun, jika tindakannya itu dilakukan ketika menjelang
diwajibkannya zakat kepada dirinya.

Seandainya dia melakukan tindakan tersebut pada awal tahun, maka
dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, karena tidak ada alasan untuk

' Al-Khamish adalah pakaian yang terbuat dari sutra dan bertali.' HR Bukhari, secara mu'allaq.k.iIab "az-Zakah," bab "al-Fardh fi "az-Zakah,',," jilid II, hal.
r44. Ia adalah hadits munqalhl'antara Thawus dengan Mu'adz. Oleh karena itir, la adalah
hadits dhaTf dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjih.
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mencurigainya yangbertujuan menghindari pengeluaran zakat. Abu Hanifah

dan Syaf i berkata, "Kewajiban zakatnya gugur, karena hartanya telah berkurang

sebelum genap satu tahun. Tetapi, tindakan yang seperti ini merupakan bentuk

kejahatan dan penentangan terhadap (perintah) Allah, karena apa yang

dilakukannya b ertuj uan untuk m en ghindari kewaj ib an zakall'

Sebagai dasar yang dijadikan pegangan para ulama yang tetap mewajibkan

zakat kepada seseorang yang berusaha menghindari pengeluaran zakat adalah

firman Allah swt.,

@rj:ra#a@w;+i
"sesungguhnya Kami telah menguji mereka (kaum musyrikin Mekah)

sebngaimana Kqmi telsh menguii pemilik-pemilik kebun, ketika merekabersumpah

baltwa tnerekq sungguh-sungguh akan memetik (hasil)nya di pagi hari, don mereka

tidak mengucapkan, "Insya AIlQlt," lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang

datnng) dari Tuhanmu ketike mereks sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitant

seperti ntalsm yang gelap gulita." (Al-Qalam [68]:17-20)

Bagi mereka yang ingin menghindar dari kewajiban yang dibebankan

kepadanya, mengeluarkan zakat, maka baginya adalah siksa Allah yang sudah

dijelaskan dalam ayat di atas. Di samping itu, mereka bermaksud untuk

menggugurkan hak milik orang yang telah berhak menerimanya. Dengan

demikian, kewajiban zakat tidak digugurkan atas dirinya. Hal ini sama halnya

dengan seseorang yang menceraikan istrinya ketika dalam kondisi sakaratul

maut. Karena yang demikian, disertai dengan niat yang tidak baik, sehingga

hukumnya justru menuntut sebaliknya, yaitu dia tidak berhak mendapatkan

apa yang diinginkannya. Keadaan ini serupa dengan orang yang membunuh

orang lain dengan tujuan ingin segera memperoleh harta warisan. Tetapi, syariat

Islam menghukum dirinya dengan tidak memperoleh harta warisan sedikit pun

dari orang yang dibunuhnya.
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PENDISTRIBUSIAN ZAIGT

Orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan.

Semuanya sudah dijelaskan Allah,

"e $ {i;stl W'qy,>:i; f-fJlrS :!fi\tu'$i 6y #
Ti'i 615;W\ fi ;'(,# -rj,ryrA| ?v;\,tj

@wry^\s
"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,

orang-orang miskin, perLgurus-pengurus znkat, parn mualaf yang dibujuk

hatinya, tLntttk (memerdekakan) budak, orang-ormtg yang berhutnng,

untuk jalan Allnh, dan orang-orqng yang sedang dalarn perjalanan, sebngai

sesuatu ketetapan yang dizttajibkan AIIah; dan Allalr Mahn Mengetahui

lagi Mahn Bijaksann." (At-Taubah [9] :50)

Dari Ziyad bin Harits ash-Shada'i, ia berkata; aku menjumpai

Rasulullah saw lalu berbaiat kepada beliau. Datanglah seorang laki-laki
lantas berkata; berilah aku zakat. Beliau bersabda:

.t,, .2- d. '/ 
', .1 1.. ,1 )t '.o. o'r'. a

r'.-" k+ '& g,gl!r^al\ €'* Y;c,o1 # _rr l,irt 31

j)i; t$;i ,,t;',ti *.i* t,!',,,;i +t;;i7
"Sesungguhnya Allah tidqk ridha terhadap ketetapan yang dibuat

seorang nabi tidak pula yang lainnya dalam hal zakat sampai Dia sendiri

yang menrutuskannya. Kemudian Allah membagi penerima zakat dalam

delapan golongan. Jika engkau termasuk dalam delapan golongan

tersebut,



maka aku meffiberikan hakmu."1 HR Abu Daud. Di dalam sanad hadits ini
terdapat Abdurrahman al-Ifriqi. Dia adalah seorang perawi yang masih

diperdebatkan oleh ulama.

Penjelasan selengkapnya tentang penerima zakat sebagaimana berikut:

1. Fakir

2. Miskin

Yang termasuk fakir miskin adalah orang yang hidup dalam kekurangan

dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbeda dengan orang

kaya dan berkecukupan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelum ini, orang kaya adalah orang

yang memiliki harta melebihi kebutuhan pokokbagi dirinya dan anak-anaknya,

baik berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kendaraan, alat-alat

usaha, ataupun kebutuhan-kebutuhan lain yang dikategorikan sebagai bahan

pokok. Karenanya, orang yang tidak memiliki harta dalam batasan minimal

ini, dia layak disebut sebagai orang fakir, yang berhak menerima zakat.

Dalam hadits Mu'adz disebutkan,

;4\ r* * i; r,!*rqri € i-";\ ..
" (Zakat) diambil dari orang-orang kayn dari knlangan merektt kemudian

diberiksn kepada orang-orang fakir di antara mereks."2

fadi, harta diambil dari orang kaya yang hartanya mencapai nisab, kemudian

diserahkan kepada orang yang tidak mampu, yaitu orang fakir miskin yang tidak

mempunyai harta sebagaimana yang dimiliki orang kaya. Berkenaan dengan

orangyang berhak menerima zakat, antara fakir dan miskin tidak ada perbedaan

di antara keduanya, di mana mereka sama-sama tidak mempunyai harta yang

mencukupi kebutuhan hariannya. Meskipun orang fakir dan orang miskin

dalam ayat di atas disebut dengan menggunakan kata penghubung'dan'yang

biasanya digunakan untuk dua perkara yang berlainan, tetapi antara keduanya

tidak bertentangan dengan pendapat yang telah kami kemukakan di atas.

Karena orang miskin, yang sebetulnya termasuk dalam golongan orang fakir'

mempunyai ciri-ciri khusus dan hal ini sudah memadai untuk membedakan

antara kedua golongan tersebut.

HR Abu Daud, kitab "az-Zakhh," bab "Mhn Yu'tha min ash-Shadaqah wa Hadd al-Ghinh,"
Ir63ol iilid ll, hal. z8r. Abu Daud berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Abdurrahman
Si"-Ziyaa bin Anam al-lfriqi dan banyak ulama hadits yang mempermasalahkannya."
Lihat takhrij sebelumnya, pada hadits yang sama.

i

:

l
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Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa orang miskin adalah orang fakir
yang menjaga dirinya dari meminta-minta, sehingga keadaannya (yang serba
kekurangan) tidak diketahui orang banyak. oleh karena itu, ayat di atas menyebut
golongan ini, karena dikhawatirkan diabaikan orang banyak yang menilai sikap
mereka yang selalu menjaga harga diri. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah
saw. bersabda,

,t; * t:'ltr;?\r jk sit
"orang miskin bukanlnh ornng yang mendapatkan sotu otau dua biji korma,

sesuap ntnu dus suap makanan, tetapi orang miskin ialoh orang yattg dapat
nrcnqhsn diri dsri meminta-ninta, ynitu:

@ \ar-asi4a.{
"Merekn tidsk meminta kepada orang dengan mendesctk " (Al-Baqarah

[2]:273)1

Dalam riwayat lain disebutkan,

. 
^, 

| -o _ "..' t oj
,JLi,*-Jln ;'-Jt': .r[,;;iJrj ;_;;Xr i!j_;

,i* o, ,^1' sL4 ,+ j41', ,

1 L*;1 tU-dt

.r"Ul JL+
" orang miskin buksnlah orang yang berkeliling memintn-minta kepada orang-

orang, mendapatkan sotu atnu dua sunp nukanan, sebiji atau dua biji korma, tetapi
orang miskin ndaloh orang yang tidok berkecukupan, tidak pula mendapatkan
perhatian, hingga dia dapnt diberi sedeksh. Dia juga tidakberjalan untuk meminta-
minta kepada orang lain."2 HR Bukhari dan Muslim.

JIR Mrrrlt-" kir"b "az-Zakdh,"ba6 "al-Miskin al-Ladzi Ia yajid Ghinan wa al-yafthin lahu. fa
!:!:th,r./,4fg,'qtayh^i;'Itoz.l.jitid il, hal. 7r e. Nasai, U,t^V,,olz_zit ii.rLiA';niliill rrtiitii,i
lz57r)jilidV,hal.84-8s Lb.lD"y_adenganlafalyanghampirserupakitab,,"az_Zakah,',bab"Man yu'tha min "az-Zakah|' wa Hadd aT Ghina,.tl to"3r I jilid il, h;i;8 j;;. Darimi kitab"az-Zakah," bab "al-Miskin ar-Ladzi yutashaddaq 'oiylr'i,' ilia I, r,rr. lzqit mad daramal-Musnad.jilid II, hal. 26c,457 dan +6q.' HR Bukhari,kitab*az-7!kqn,'tva\"qawl raah; d--; ,.r.Jr .ri.* : iilid II, hal. r54. Muslim,l<:tab'hz-Zakah,'l' bab "al-Miskin ar-Lidzi ta yaiii Ghin-an ri a"vi'innj"ii'ia yutashaddaa
'alayhi;'Ir o r I jilid lt, hal. 7 r e. Nasai, kitab "or.-zokah;;i,ub;i"Ii;i:,i;;iiilr6if]ii.rirtri,
hal. ss. ehmid dalam ar-Aiusny,t, ,iitia.t, hal. ,84, 446 d,an;iiia rr, t ur.-re o, jt0, 393, 449d,an 46e. Abu Daud dengg1 lafal ying hampir rerrpa kiiad h) z'"'iai,; a^L ,.Mttn yu'tha
min ash-Shadaaah wa Hidd at_Ghi.na,"lr o3 il ]itid I r: hat. zs3_;s4. uii"tntL" ualikiita6"shifah an Nab'i Muhamioi,ii.:;a^i1rtai'ai'jt oLuosakin:'lTljilid rr, hal. ez3.
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Banyaknya Zakatyang Diterima Fakir Miskin

Di antara tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan dan menutup

kebutuhan orang miskin. Oleh karena itu, hendaknya orang miskin diberi zakat

sesuai dengan kebutuhannya, yang dapat membebaskannya dari kemiskinan,

dari kekurangan menjadi kecukupan untuk selamanya. Ketentuan ini dapat

berubah mengikuti kondisi dan situasi yang berlaku. umar ra. berkata, "|ika

kalian memberi zakat, maka berilah secukupnya."

Al-Qadhi Abdul Wahab berkata, "Imam Malik tidak memberikan batasan

dalam hal jumlah zakat yang diberikan kepada fakir miskin. Dia berkata, dia

diberi seperti layaknya orang yang mempunyai tempat kediaman, pembantu, dan

kendaraan yang diperlukanl'Dalam sebuah hadits ada penjelasan bahwa orang

miskin diperbolehkan meminta-minta hingga dia mendapat mata pencaharian

yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya'

Dari Qubaishah bin Mukhariq al-Hilali, dia berkata, 'Aku terbebani

hutang besar lantaran mendamaikan sengketa. Akhirnya, aku menjumpai

Rasulullah saw. untuk bertanya kepada beliau terkait hal ini. Beliau bersabda,

"sabarlah hingga kami memperoleh zqkat. Nanti kami akan memberi bagianmu."

Beliuu lantas bersabda, "wahai Qubaishah, meminta-minta sebenarnya tidak

dibenarkan kecuali bagi salah seorqng di antara tiga golongan; (pertama) orang

yang menanggung hutang, maka dia dibolehkan meminta-minta hingga hutangnya

terbayar. Setelah itu, dia tidak dibenarkan lagi meminta-minta. (Kedua) orang

yang ditimpa malapetaka yang menguras seluruh harta bendanya, maka dia

dibenorkan meminta-minta hingga memperoleh apa yang dapat menutupi

kehidupannya -atau beliau bersabda; apa yang dapat menutupi kebutuhannya

- (Ketiga) orang yang ditimpa kemiskinan, hingga ada tiga orang tokoh

c e n d eki aw an di ant ar a k aumny a y an g b e r s aks i b ahw a s i ful an it u m e m ang hi dup

dalam kemiskinan, maka dio dibolehkan meminta-minta, hingga memperoleh

apa yang elapat menutupi kehidupannya -atau beliau bersabda; apa yang daPat

menutupi kebutuhannya- Adapun meminta-minta selain itu, wahai Qubaishah,

a d alah h ar am y ang dim akan ol eh p elakuny a m enj a di h ar am (p ul a)."' H R Ahmad,

Muslim, Abu Daud, dan Nasai.

' HR M*tt-, krt"b "az-Zakdh," bab "Min Tahillu lahu al,Mushalah," Iro9] jilid ll,hal. 7zz.
Abu Daud, kit ab "az-Zakah," bab "Ma Tainz lihi al- Musahlahi'l t 64ol jilid II, hal. z9o. Nasai,

iiai 'iz Zakafr," bab 'hsft-Sh adaqah li'mdn Tahmil Hamalah." Izs8o] jilid V, hal. 89-qo.

Darimi kirab "az-Zakah," bab "Mhn Tahillu lahu ash-Shadaqah," jilid I, hal. 3q6. Ahmad
dalam al-Musnad, jiltd V hal. 6o dan dengan lafal yang serupa jilid lll, hal. +ZZ .
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Orang yang Mampu Berusaha tidak Berhak Menerima Takat

Seperti halnya orang kaya, orang yang mampu berusaha (untuk mendapat-

kan penghasilan) tidak berhak menerima zakat. Dari Ubaidullah bin Adi al-

Khiyar, dia berkata, dua orang laki-laki menceritakan kepadaku, bahwa mereka

pernah menjumpai Rasulullah ketika haji Wadal Pada saat itu, beliau sedang

membagikan zakat. Mereka berdua lantas meminta bagian zakat kepada

Rasulullah. Rasulullah pun memperhatikan dan mengamati tubuh kami mulai
dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Menurut beliau kami termasuk orang

yang cukup kuat secara fisik. Lalu beliau bersabda,

"Jikn kilion berdun nrcnghendnki, nku Ttnsti mentberiknn kepnda kolion berduo,

dan tidak atla hagian bngi ornng knya dan orang y&ng kuat fisiknya ynng fttamplt

bekerja."l2 HR Abu Daud dan Nasai.

Khaththabi berkata, "Hadits ini rnenjadi landasan bahwa orang yang tidak
diketahui mernpunyai harta bisa dianggap miskin. Hadits ini juga menjadi dalil
bahwa ukuran dalam hal rnenerimazakattidak terletak pada kekuatan fisik dan

penampilan belaka tanpa disertai kekuatan untuk berusaha. Terkadang, ada

orang yang secara fisik kuat, tapi tangannya lumpuh sehingga tidak mampu
bekerja. Orang seperti ini menurut hadits di atas diperbolehkan menerima
zakatl'

Dari Raihan bin Yazid, dari Abdullah bin Amru, dari Rasulullah, beliau

bersabda, "Zakat tidakboleh diberikankepada orangkaya dan orangyangfisiknya

kuat dan sehat, yang mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya."t HR
Abu Daud dan Tirmidziyang menyatakan kesahihan hadits ini. Pendapat ini
dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Ahmad. Sementara

mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang kuat dibolehkan menerima
zakat apabila tidak memiliki dua ratus dirham atau lebih.

Imam Nawawi berkata, "Ghazali pernah ditanya mengenai orang kuat yang

tinggal di rumah dan tidak bisa mencari nafkah dengan mengandalkan kekuatan

fisik, apakah dia diperbolehkan menerima zakat yang menjadi bagian fakir

--S-; q4 \i
t/

Maksudnya, mampu berusaha untuk menutupi keperluannya, sebagaimana yang dikatakan
oleh Syaukani.
HRAbu Daud,kitab "az-Zakhh,"bab "f "az,Zakdh,", HalTuhmal min Balad ila Balad?" l:6y)
jilid II, hal. 285 dan 286. Nasai, kitab "az-Zakdh,"bab "Musdhlah al-Qawiyy al-Mttktasih,"
[2598] jilid ! hal. 99-roo. Ahmad dalam al-Musnad, jilid IV, hal. zz4 dan jilid V hal. 362.
HR Tirmidzi kitab "az-Zakdh,"bab "Mh Jdb man la Tahillu lahu asbshadaqah," [652] jilid
III, hal. 33. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."
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miskin? Jawabnya; boleh, inilah yang berlaku, namurl hendaknya ia mencari

profesi yang sesuai dengan dirinyal'

Pemilik Harta yang Tidak Dapat Menutupi Kebutuhan Hidupnya

Seseorang yang memiliki satu nisab harta, tanpa membedakan jenis

harta yang dimilikinya, tetapi dia tidak dapat menutupi kebutuhan hidupnya
disebabkan jumlah keluarganya yang banyak atau harga barang pokok yang

melambung tinggi, kalau ditinjau dari segi hartanya yang mencapai nisab, dia
termasuk orang kaya dan wajib rnengeluarkan zakat. Tetapi, kalau dilihat dari
sisi lain, dia termasuk orang miskin karena harta yang dimilikinya tidak dapat

mencukupi kebutuhannya dan berhak menerima zakat sebagaimana halnya

orang nriskin.

Imam Nawawi berkata, "Barangsiapa yang memiliki tanah, tapi hasilnya

masih tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, dia tergolong miskin dan berhak

menerima zakat untuk mencukupi kebutuhannya dan tidak boleh dipaksa

supaya menjual tanah yang dimilikinyai'

Dalam al-Mughni, Maimunah menceritakan, 'Aku bertukar pendapat

dengan Abu Abdullah, yakni Ahmad bin Hambal. Aku mengatakan, mungkin

seseorang mempunyai unta dan kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya,

tetapi dia miskin. Bisa saja dia rnempunyai empat puluh ekor kambing atau

mata pencaharian, tapi semua itu tidak memenuhi kebutuhannya. Apakah

orang seperti ini diperbolehkan menerima zakat? Ahmad menjawab, boleh,

sebab dia tidak memiliki sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya; dia tidak
mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karenanya, dia diperbolehkan
menerima zakat, seolah-olah apa yang dimilikinya itu tidak wajib zakatl'

3, Amil zakat

Yang dimaksud Amil zakat adalah orang yang diberi tugas untuk pemimpin,

kepala pemerintahan, atau wakilnya untuk mengambil zakat dari orang

kaya, meliputi pemungut zakat, penanggung jawab, petugas penyimpanan,

penggembala ternak dan pengurus administrasinya. Mereka harus terdiri dari
kalangan kaum Muslimin dan bukan dari golongan yang tidak diperkenankan
menerima zakat, seperti keluarga Rasulullah saw., yaitu Bani Hasyim dan Bani

Abdul Muthalib. Dari Muthalib bin Rabihh bin Harits bin Abdul Muthalib,
bahwa dia pergi bersama Fadhl bin Abbas untuk menemui Rasulullah saw.

Dia mengatakan, salah seorang di antara kami berkata, wahai Rasulullah, kami
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datang kemari agar engkau menunjuk karni sebagai pengurus zakat sehingga

kami mernperoleh rnanfaat darinya sebagaimana yang diperoleh orang-orang,

dan kami pun menyerahkan kepadamu sebagaimana yang diserahkan oleh

mereka. Beliau lantas bersabda,

,'r, i,.., , . t ri, .,. i tt , "-., ".' o, i

-.U' IL;' .sl L*;1 ir'-*; J! !,' trs>sJ J'+ ) a;r^aJl JI

"sesungglrhrryn setlekalt'(Uoro't ,ot ot) tirtak layak'rliteriintr'olrh Mutrornrrnd

dnn kelunrga MuhonmraLl, knrena ia adslah kotornn trnnusis."l HR Ahmad dan

Muslim.

Dalam riwayat yang lain dinyatakan,

:"-- ,) ! i ,r:A.J*r !
"(Znkat) tidsk dilnlslkatt bngi Muhanmad dat kelt.rargn Mulwtnmnd."2

Orang kaya diperbolehkan menjadi petugas amil zakat. Dari Abu Sa'id

bahwa Rasulullah bersabda,

"ijt ,.:G ji .4JL- LAl,:il F t 
':\ ,ldl" *t"LJ ia-*J !l ..p Ur;l 

-\-*i !z' ' r , 1' ' ;"
-.1 t,' 

'-- tl ozlo oi ),
€* 4- J-L^-U .'k; ,:,t" ird _j(; ;i ,"i,' $- .t ;V
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"Tidak dihslnlkan zttkat bagi orang knya, kecuali lima golongan, yaitu: Yang

menjadi amil; ynng rnembeli harta zskat dengan uangnya sendiri;yang mempunyai

Itutang; yang berpernng di jalnn Allah; atnu orang miskin yang menerima znkat

lnntas nrcnglndinltkannya kepadn ornng kayn."r HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu
Majah, dan Hakim. Dia mengatakan bahwa kesahihannya menurut syarat

Bukhari dan Muslim.

' HR Muslim,kitab "az-Zakdh,"bab "Tark Isti'mal Ali an-Nabi'ala ash-Shadat1ah," [167] jilid
II, hal. 753. Ahmad dalant al-Musnad, jilid IV hal. r66.

' HR Muslim, kitab "az-Zakdh," bab "Tark lsti'mal Ali an-Nabi 'ala ash-Shadaqah," [1681
jilid II, hal. 754. Abu Daud, kitab "al-Kharirj v,a al-Imdrah," bab ',f Bayan fi{51v4}hi' Qisnr
al-Khums wa Sahmi Dzawi al-Qurbd," lzg9S) jilid III, hal. 389. Nasai, kitab "az-Zakiih,"
bab "Isti'mal Ali on-Nabi'nla nsh-Shadoqah." lz6o$jilid V hal. 1o5 - 106. Muwaththa' Malik
kitab "az-Zakdh,"bab "Md Yukrah min ash-Shadaqalt" Ir3 ] jilid II, hai. rooo. Ahmad dalam
al-Musnad, iilid IV, hal. r66.r HR Abu Daud secara mawshulkttab 'hz-Zakhh,"bab "Md Yajuz lahu Akhdzu ash-shadaqah
wa Hurva Ghinhn," Ir635] jilid II, hai. 286-287. Ibnu Majah, kitab 'hz-Zakih," bab "Mhn
Tahillu lahu ash-Shadaqah," I r 84 r ] jiiid I, hal. 5 9o. Hakim kitab "az-Zokhh," bab "Miqdar
al-Ghinh al-Ladzi Yuhram as-Suhl," jllid I, hal. 4o7-4o8. Flakirn berkata, "Hadits ini sahih
menurut syarat Bukhari, dan Muslim,, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya
disebabkan Malik bin Anas menjadikan hadits ini sebagai hadits mursal pada Zaid bin
Aslam." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi. Muwatlthn' Malik secara mursal kllab
"az-Zakhh," bab 'Akhdzu ash-Shadaqah wa man Yujuzu lahu Akhdzuha," [29] jilid I, hal.
268. Ahmad dalam a/-Musnad,iil\d III, hal. s6.
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Orang kaya yang bertugas sebagai amil diperbolehkan menerima zakat

sebagai imbalan jerih payah yang mereka lakukan. Dari Abdullah bin Sa'di,

bahwa dia datang dari Syam menemui Umar bin Khaththab ra.. Umar bertanya,

benarkah berita yang menyatakan bahwa engkau bekerja sebagai amil zakat di
salah satu daerah Islam, kemudian engkau diberi bagian tetapi engkau tidak
menerimanya? Abdullah menjawab, benar. Aku mempunyai beberapa ekor

kuda dan beberapa orang budak. Kehidupanku sejahtera dan aku berharap apa

yang aku kerjakan akan menjadi sedekah bagi kaum Muslimin. Umar berkata,

aku juga mengharapkan apa yang engkau inginkan. Biasanya, Rasulullah

memberikan harta kepadaku dan aku mengatakan, berikanlah kepada orang

yang lebih miskin dariku.

Pada suatu hari, beliau memberiku harta (zakat) dan aku pun mengatakan,

berikanlah kepada orang yang lebih rnembutuhkan. Mendengar itu, Rasulullah

bersabda, "Harta yang diberikan Allah swt. kepadamu tanPa meminta-minta

dan tidak terlalu mengharapkannya, hendaklah engkau terima dan ambil sebagai

modal usaha atsu sedekahkan. Dan terkait sesuatu yang tidak diberikan Allah,

maka janganlah kalian terpengaruh oleh godaan hawa nafsuma."' HR Bukhari
dan Nasai.

Kemudian hendaknya upah amil disesuaikan dengan kebutuhan hidupnya.

Dari Mustaurid bin Syadad, bahwa Rasulullah bersabda,

o e...t. :. o--
c- c'L)9 t4-> q r

LJJ. JJ

,^. ,; " ..l:; eV\ 3" 1
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,'ttt ,-Jl, ,ti; tr

"Bnrangsiapa yqng bertugas mengun$ suatu pekeriaan kami, sedangkan dia

tidak mempunyai rumah, maka sediakanlah rumah. lika belum beristri, lrcndqklalt

dinikalkon. lika tidak mempunyai pernbantu, hendaklalt disediakan pembantu. lika
tidak ntempunyai kendaraan, lrcndaklnh disediakan kendaraan. Dan barangsiapa

yalrg mengqmbil lebilt dari itu berarti ornng itu telsh berkhianat."2 HR Ahmad,
Abu Daud dengan sanadbaik.

' HR Bukhari, kitab "al-Ahkam," bab "Rizq al-Hukkam wa al-Amilin Alayha," jilid IX, hal.
84. Muslim, kitab "az-Zakdh,"bab "Ibahah al-Akhdzi li man A'tha min Ghayr Musdlalah wa
ldkyrafi Ir ro-rr r] jilid II, hal. 723. Nasai, kitab"az-Zakhh,"bab "MA Atahu Allah Azzawa
Ialla Malan min Ghayr Mush'alah," [26o8-z6og]jilid IV hal ro5. Ahmad d.alam al-Musnad,
iilid I, hal. t7-zt dan iilid II, hal. 99.jilid I, hal. t7-zt daijilid II, hal. e9
HR Abu Daud densan lafal vans handengan lafal yang hampir serupa kitab "al-Kharaj wa al-Imdrah wa al-Fayi'i'
bab'Arzaq al-'IJmmdl," Iz9a5l jilid lll, hal. 354. Ahmad dalam al-Musnad denganlafal
yang serupa,jilid IV hal. z:9.
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Khathabi berkata, "Hadits ini mengandung dua tafsiran. Pertama, amll
boleh diberi pembantu dan tempat tinggal sebagai imbalan pekerjaan yang

menjadi upahnya. Dia tidak boleh mengambil fasilitas selain itu. Kedua, amil
berhak mendapatkan rumah dan pelayanan. )adi, apabila tidak memiliki rumah

dan pembantu, hendaknya mengambil pembantu sebagai imbalan jasanya dan

menyewa rumah sebagai tempat kediamannya selama menjadi amill"

4. Muallaf

Pengertian muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya agar mereka

tertarik pada agarna Islam karena belum keimanan mereka belum mantap,

atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum

Muslimin, atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk
kepentingan mereka. Ulama fikih membagi mualaf dalam dua golongan, yaitu

Muslim dan kafir.

Golongan Muslim yang perlu dilunakkan hatinya dengan harta memberi

zakat terdiri dari empat kriteria:

Pertama, golongan yang terdiri dari para tokoh dan pemimpin kaum

Muslimin. Mereka mempunyai hubungan erat dengan tokoh-tokoh kafir.

Dengan memberikan zakat kepada para tokoh Muslim tadi, diharapkan musuh

mereka akan masuk Islam. Contohnya, sebagaimana yang dilakukan Abu

Bakar ra. ketika memberikan zakat kepada Adi bin Hatim dan Zibarqan bin
Badar, karena kedudukan dan pengaruh mereka berdua di kalangan kaumnya,

meskipun keislaman mereka tidak perlu diperdebatkan lagi.

Kedua, para tokoh kaum Muslimin yang memiliki tingkat keimanan

yang lemah tetapi disegani oleh masyarakat mereka. Dengan memberikan

zakat kepadanya, diharapkan dapat menambah keyakinannya, menguatkan

imannya, dan dapat memberi nasihat kepada rakyatnya agar ikut serta dalam

berjihad dan berbagai aktivitas keislaman yang lain. Misalnya, orang-orang

yang diberi hadiah dari hasil rampasan (ghanimah) perang Hawazin oleh

Rasulullah. Mereka adalah sebagian dari penduduk Mekah yang telah masuk

Islam dan dibebaskan oleh Rasulullah. Namun, di antara mereka ada yang

masih munafik dan memiliki keimanan yang lemah. Tetapi setelah itu, keimanan

mereka semakin kuat.

Ketiga, kaum Muslimin yang menjaga benteng pertahanan yang berbatasan

I

:1

' Perkataan ini dinukil dari tafsir al-Manar.
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dengan Negara musuh. Mereka berhak menerima zakat dengan harapan mereka

tetap mempertahankan kaum Muslimin dari serangan musuh secara tiba-tiba.

Pengarang al-Manarberkata, "Menurut hemat kami, inilah yang disebut dengan

ql-murkbathah.Paraulama fikih memasukkan bagian mereka ke dalam golongan

fi sabilillah,vang artinya berjuang di jalan Allah. Pada zaman kita sekarang ini, ada

golongan yang lebih layak untuk dijinakkan hatinya agar tetap rnempertahankan

agama Islam, yaitu sekelompok kaurn Muslimin yang dibujuk oleh orang-orang

kafir supava bernaung di bawah perlindungan atau masuk agama mereka.

Kita melihat Negara-Negara penjajah yang berhasrat memperbudak

sekaligus menjajah seluruh umat Islam dan menyelewengkan mereka dari

aganra mereka telah menrpersiapkan dana dari anggaran keuangan Negara

untuk menghancurkan golongan muallaf yang baru saja memeluk Islam. Ada

di antara kaurn Muslimin yang dibujuk supaya memeluk agama Nasrani dan

keluar dari Islam. Ada pula yang dirayu supaya bergabung bersama mereka

untuk memecah belah Negara dan kesatuan Islam. Bukankah kaum Mr,rslimin

zaman sekarang lebih layak memperhatikan permasalahan seperti ini agar

mereka selamat dari godaan orang-orang kafir?

Keempat, kelompok kaum Muslimin yang ditugaskan untuk mengambil

zakat dari orang-orang yang tidak enggan menyerahkannya, kecuali dengan

pengaruh dan wibawa rnereka. Maka, untuk menghindari peperangan dan

kekerasan, kelornpok kaum Muslimin tersebut dibujuk supaya dapat membantu

pemerintah dalam soal pemungutan zakat. Dengan cara demikian, bahayayang

lebih besar yaitu peperangan, dapat dielakkan dengan melakukan alternatifyang

Iebih ringan dan mengutamakan kemaslahatan dengan memberikan mereka

bagian zakat.

Orang kafir yang perlu dilunakkan hatinya dengan harta zakat terdiri dari

dua golongan, yaitu:

Pertama, orang yang bisa diharapkan memeluk Islam dengan perantara

pemberian zakat, sebagaimana yang pernah terjadi pada Shafwan bin Umaryah

yang telah diberi jarninan keamanan oleh Rasulullah ketika penak-lukan Mekah

dan diberi tempo selama empat bulan untuk berpikir dan menentukan pilihan
sendiri. Setelah itu, dia pergi dan begitu kembali dia ikut serta dalam perang

Hunain bersama kaum Muslimin, sebelum menyatakan keislamannya. Ketika

hendak pergi ke Hunain, Rasulullah sempat meminjam senjata darinya dan

beliau memberinya unta dalam jumlah yang cukup banyak lengkap dengan

bawaannya yang berada di suatu lembah. Shafwan bin Umalryah pun berkata,

ini adalah pemberian dari orang yang tidak pernah takut terhadap kemiskinan.
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Dia juga berkata, demi Allah, Rasulullah telah memberiku harta yang sangat

banyak, padahal beliau adalah orang yang paling aku benci. Tetapi beliau terus

memberiku hingga akhirnya dia menjadi orang yang paling aku cintai.

Kedua, orang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat hingga dengan

memberikan zakat kepadanya kekhawatiran tersebut dapat dihindarkan. Ibnu

Abbas ra. berkata, "Sejumlah orang datang menemui Rasulullah. jika diberi
hadiah, mereka memuji agama islam dengan berkata, inilah agama yang baik.

Namun jika tidak diberi hadiah, mereka mencela dan mencaci Islam. Di antara

mereka yang berhati busuk seperti ini adalah Abu Sufyan bin Harb, Aqra'bin
Habis, dan Uyainah bin Hishn. Rasulullah memberi hadiah kepada masing-

masing sebanyak seratus ekor unta.

Mazhab Hanafi berpendapat, bagian muallaf telah digugurkan seiring

dengan kemenangan agama Allah di muka bumi ini. Uyainah bin Hishn,

Aqra'bin Habis, dan Abbas bin Mirdas pernah datang kepada Abu Bakar dan

menuntut bagian mereka. Abu Bakar menulis surat persetujuan dan mereka

akhirnya membawanya kepada Umar. Tetapi Umar menolak dan merobek surat

tersebut dan berkata, "Ini adalah pemberian dari Rasulullah untuk memikat

kalian supaya memeluk Islam. Tetapi, sekarang Allah telah menguatkan Islam

dan tidak membutuhkan kalian lagi. fika kalian tetap dalam keislaman, maka

itulah yang terbaik. Tetapi jika tidak, pedanglah yang akan berbicara dalam

permasalahan yang terjadi di antara kita. Allah berfirman,

E,

(y. . j{q, ;6-yj n#M ;;"xi u: 6,ji g,
" D an ka t ak atil ah, " Ke b e n ar an i t u d a t an gny a d ar i T tth an m u ; m aka b ar an gsi ap a

yang ingin (beriman) hendaknya din berinnn, dan barangsiapa yang ingin (kafir)

biarlah dia kafir." (Al-Kahfi [18]: 29)

Akhirnya, mereka kembali menghadap Abu Bakar ra. dan berkata, siapakah

sebetulnya yang menjadi khalifah, engkau atau Umar? Engkau tadi memberi selembar

surat kepada kami, namun Umar merobeknya. Abu Bakar menjawab, terserah dia.

]ika dia menyetujuinya, hal itu adalah urusannya. Jika dia menolak, maka terserah

saja. Mereka berkata, ternyata Abu Bakar menyetujui Umar dan tidak seorang pun di

antara sahabatyangmenyangkalnya, sebagaimana tidakada beritayangmengatakan

bahwa Utsman dan Ali memberikan zakat kepada golongan ini.

Kebijakan Umar tersebut mempunyai alasan tersendiri yang merupakan

hasil ijtihad Umar. Menurutnya, tidak ada gunanya memberikan zakat kepada

mereka setelah Islam mendapat kekuatan, hingga tidak ada kekhawatiran bahwa

mereka akan kembali murtad.

1
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Keterangan yang menegaskan bahwa Utsman dan Ali tidak pernah

memberikan zakat kepada golongan ini, tidak dapat dijadikan sebagai alasan

bahwa mereka telah menggugurkan bagian zakat yang seharusnya diterima oleh

golongan muallaf. Mungkin saja hal itu disebabkan tidak diperlukan lagi untuk

memikat orang kafir saat itu. Hal ini tidak berarti gugurnya zakat bagi kepala

pemerintahan yang masih membutuhkan pembagian zakat untuk golongan

muallaf. Apalagi yang menjadi pedoman dalam masalah ini adalah Al-Qur'an

dan Sunnah. Keduanya merupakan landasan utama yang tidak dapat diabaikan

walau dalam keadaan apa pun.

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Anas, bahwa Rasulullah

tidak pernah menolak satu permintaan pun yang diajukan kepada dirinya

demi kepentingan Islam. Suatu hari, seorang laki-laki menemui beliau dan

mengajukan permohonan. Beliau memberikan domba dalam jumlah yang cukup

banyak, yakni domba-domba hasil pungutan zakat. Orang itu akhirnya pulang

menuju kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah Islam. Sesungguhnya

Muhammad telah memberi hadiah sedemikian banyak, sebagai pemberian

orang yang tidak takut terhadap kemiskinan.'

Syaukani berkata, "Ulama yang berpendapat bahwa bagian muallaf

masih tetap berlaku adalah Itrah, fubai, Balkhi, dan Ibnu MubasysyirJ" Syafi'i

berkata, "Hal ini tidak berlaku lagi bagi orang kafir, namun orang fasik masih

diperbolehkan meneri m a zakatl'

Abu Hanifah dan para penganut mazhabnya berkata, "Bagian muallaf

telah digugurkan seiring dengan tersebarnya ajaran agama Islaml' Mereka

berlandaskan pada sikap Abu Bakar yang enggan memberikan zakat kepada

Abu Sufyan, Uyainah, Aqra', dan Abbas bin Mirdas. Pendapat yang paling

kuat adalah, bagian zakat untuk golongan muallaf masih berlaku saat terdapat

kebutuhan yang mendesak. Seandainya seorang kepala Negara menemukan

satu golongan yang tidak tunduk pada pemerintahan Islam, kecuali dengan

cara memberikan kepada mereka harta duniawi, sedangkan kepala Negara tidak

mampu menaklukkannya, kecuali dengan cara peperangan dan kalah, maka

dibolehkan memberi zakat kepada mereka. Meskipun tersebarnya Islam tidak

ada kaitannya dengan pengaruh tertentu seperti dalam kasus seperti ini'

Dalam kitab al-Manar dinyarakan, "Inilah pendapat yang benar yang

dalam pelaksanaannya ijtihad seharusnya memainkan peranan seperti terkait

ftR vtuslim,, kftab 'al-Fadha'ili bab 'Md Su'ila Rasulullah saw. Qath, fa Qala: La, wa Katsrah

Atha'ihil' tszl jilidIVhal. rSo6.Ahmaddalam al-Musnad.ii\d^lll'hal. ro8' r75' z59danz84'
Demikian pula pendapat Malik, Ahmad,, dan pendapat Syaf i menurut satu riwayat.
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masih berlakunya hak muallaf, jumlah zakat yang diperlukan, pembagian harta
rampasan, dan demikian juga dengan kemaslahatan dana-dana sosial yang lain.

Adapun yang perlu diperhatikan di sini adalah mengikuti pertimbangan orang,

orang yang layak terlibat dalarn musyawarah, sebagaiman ayangtelah dilakukan
para khalifah berkaitan dengan masalah-ma salah ijtihadiah. Adapvnpendapat
yang menyatakan ketidakmampuan pemerintah untuk menaklukkan gerakan

separatis dengan cara kekerasan sebagai syarat untuk membolehkan pemberian

zakat kepada mereka, perlu dikaji ulang, karena hal ini tidak dapat dipastikan.

Sebab, landasan utama dalam masalah ini harus mengutamakan bahaya yang
lebih ringan, jika terpaksa memilih dari sekian banyak bahaya serta merupakan
jalan yang terbaik jika berhadapan dengan sekian kemaslahatan yang ada."

5. Budak

Masuk dalam kategori budak adalah budak murni dan budak yang berada

dalarn proses pemerdekaan. Budak yang berada dalam proses pemerdekaan

harus dibantu dengan harta zakat untuk rnembebaskan mereka dari belenggu
perbudakan. Sedangkan budak murni haruslah dibeli dengan harta tersebut,
setelah itu dia dimerdekakan.

Bara'berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. dan berkata,

tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat mendekatkan diriku pada

surga dan menjauhkanku dari neraka? Rasulullah menjar.r'ab, "Bebaskanlah jiwa
manusia dan merdekakanlah budak." Laki-laki tadi bertanya lagi, bukankah itu
memiliki maksud yang sama, wahai Rasulullah? Beliau lantas bersabda,

ii'^;), ti),qi- rl; ji 4*tr ;L.l
"Tidak. Mentbehaskan.ihonntnnusitt,yaituko,n,u nrr,,irrdnlrrkrn,I.,udnk rrndirior,

sedangkan memerdekakan budak bertryti kamu membantunya untuk memerdekaksn

dirirtr1a."1 HR Ahmad dan Daraquthni. Para perawinya dapat dipercaya.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

tt-- Y ,jt s"'
..1t _1*" J .JjUJt t.i i At Jo y -it( a.i};

) 
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'o'' '2.i;At !fu'i

!R Daqaqylh_ni.kjtab. "a,z-Zakkh," bab "al-Hatsts 'ala Ikhraj ash-Shadaqah wa Bayan
Qismatihtt," Ir] jilid II, hal. r35. Ahmad dalam al-Musnad, iil{d IV hal. zq9.
Maksudnya, seseorang yang ingin rnenjaga kehormatan dirinya derrgan cara menikah.

'i ' t , ',c\r\l Jql- -jJr J;Klr,

'-:r('
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"Ada tiga golongan yang berhak mendapatkan pertolongan Allah, yaitu:

Orangyangberperang di jalan Alkth,burlakyanginginmembebssktm dirinya, dan

orang yang ingin menikah untuk menjaga kehormutan dirinya."l HR Ahmad,

Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Menurut Tirmidzi, hadits ini

hasan sahih.

Syaukani berkata, "Para ulama berselisih pendapat mengenai maksud

firman Allah swt., "Dan terhadap budak." (At-Taubah [g]: 6o) Diriwayatkan

dari Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Jubair, Laits, Tsauri, Itrah, mazhab Hanafi,

mazhab Syaf i dan mayoritas ulama, bahwa maksudnya adalah budak mukatab

(budak yang ingin terbebas dari perbudakan, penj). Mereka wajib dibantu

dengan memberikan zakat untuk menebus diri mereka. Diriwayatkan dari

Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Tsaur, dan Abu

Ubaid, sementara Bukhari dan ibnu Mundzir cenderung memilih pendapat

ini, maksudnya membeli budak tersebut dengan harta zakat' setelah itu

dimerdekakan. Alasan mereka, seandainya yang dimaksudkan ayat tersebut

adalah budak mukatab secara khusus, niscaya dia termasuk dalam golongan

orang yang dililit utang. Sebab, mukatab sedang berhutang kepada tuannya

untuk memerdekakan dirinya. Di samping itu, membeli budak murni dengan

tujuan memerdekakannya lebih diutamakan daripada hanya menolong budak

mukatab untuk memerdekakan dirinya. Sebab, boleh jadi setelah dirinya diberi

bantuan namun dia tidak ingin memerdekakan dirinya. Lagi pula, mukatab

tetap berstatus budak selama tebusan dirinya belum diselesaikan, walaupun

sisanya hanya satu dirham saja. Di samping itu, membeli budak murni untuk

kemudian dimerdekakan boleh dilakukan pada setiap waktu, namun tidak

demikian dengan memerdekakan budak mukatab.

Zuhri berkata, "sebenarnya, maksud ayat di atas meliputi kedua jenis budak

tersebut, sebagaimana yang ditegaskan dalam l<ttab Muntaqa al-Akhbar. Inilah

pendapat yang paling kuat, karena ayat di atas meliputi kedua golongan tersebutl'

Hadits Bara' di atas menyatakan bahwa memerdekakan budak tidak sama

maksudnya dengan membantu proses pemerdekaan budak, selain kedua hal

tersebut termasuk di antara amalan yang dapat mendekatkan diri ke surga dan

menjauhkan diri dari neraka.

' HRTirmidzidenganlafal:,ar t*";-r--r k!!ap "Fadhh'ilal-lihadi'ba)"Mdldhfial Mujah.id
wa an-Nakih *oil-Mukotob-wa-'Awn Allah lyyahum," Ir6ss] iilid IV hal. i84. Tirmidzi
berkata, "Hadits ini hasan." Nasai, kitab "an-Nikah,"bab "Ma'unah AIlah an-Nakih al'Ladzi
Yurid al-Afafi'Irzr8] jilid VI, hal.6r. Ibnu Majah,kitab "al-'Itqu,"bab "al-Mukatab," lzstB)
jilid lI, hal. 84r-842. Ahmad dalam al-Musnad, iilid II, hal. z 5 r dan 4i7 .
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6. GhArimin

Gharim adalah orang-orang yarrg berhutang dan n-renghadapi kesulitan

untuk melunasinya. Mereka terdiri dari beberapa golongan. Di antara rnereka

adalah orang yang menanggung beban hutang untuk mendamaikan sengketa,

atau menjamin hutang orang lain hingga kewajiban membayar hutang tersebut

terpaksa menghabiskan seluruh harta yang dimilikinya, atau seseorang yang

terpaksa berhutang karena dalam keadaan terdesak oleh kebutuhan hidup,

atau berhutang karena hendak membebaskan dirinya dari perbuatan maksiat.

Semua orang yang berhutang, sebagaimana penjelasan di atas, dibenarkan untuk

menerima zakat hingga dapat melunasi hutang mereka.

Imam Ahmad, Abu Daud,Ibnu Majah, dan Tirmidzi yang menyatakannya

sebagai hadits hasan, meriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah bersabda,

I o, > .r of , ir'.: , '' "i I -o, ':; 
: i

'.:*; ., +l "s, ,4;; ', f 41.;' ',eJ p 4i :c,)\-J !l ili*Jt Ji^, Y

' 

"'ridok 
nili^^o' , o*,irirto-,'nint, t rrrnti unrir'rn" gul*|nr, ,/nitu' ornrg

fakir yang tidak nremiliki npa-apa, orang yang ntempunyai hutang yang sntgot

barryak, dan ttrang yang nrcnanggung dendtt yang sangat nrcnyulitkart."a '

Imam Muslirn meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra., dia berkata,

seorang laki-laki di masa Rasulullah saw. merrgalami kendala besar berupa

kerugian ketika meniagakan buah-buahan, hingga hutangnya banyak. Maka

Rasulullah bersabda, "Keluarkanlah zakat untuknya." Mendengar hal itu, para

sahabat bergegas memberikan zakat kepadanya, tapi dari pengeluaran zakat

yang terhimpun belum cukup untuk melunasi hutangnya. Kemudian Rasulullah

bersabda kepada orang-orang yang memberikan hutang kepadanya, "Terimalah

qpa yqng kalian dapatkan, dan kalian tidak mendapatkan selain itu."n 7

' A4nrrrlql' 
^dalah 

orang vang memiliki tanah gersang,,vaitu y'ang tidak dapat menghasilkan
aPa pun.

' AI-Ghurm adalah seseorang yang berhutang dan sudah tiba masanva untuk melunasinya.

' Al-Mufdhi adalah beban hutang yang banyak.
a Maksudnya, seseorang yang menanggung diyatkerabatnya atau rekannya vang membunuh.

Dlyal tcrsebut harus segera dibayar kepada rvali pihak l ang terbunuh. Jika tidak nrembiryarnl a
dengan segera, kerabatanya atau rekannya yang membunuh akan dikenai hukuman mati
berdasarkan ketentuan qisas.

' HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh," bab "Mh Tajiz fihi al-L4ushhlah," Ir6ar] iilid II, hal.
29z-294. Tirmidzi secara ringkas kita,b "a:-ZaEaft,''bab "Mri lah nnn La Tahiilu lahu ash-
Shadaqah." l6S3 I jilid I Il, hal. j+. Ibnu Majah, kitab "at-Tijarat," bab "Bayi' al-Muzayadah,"
lzr98l jilid ll,hal. l+o-z+r. Ahmad dalanal-Musnad,jilid lll.hal. r r4, r26 dan tz7.

6 Maksudnya, sekarang kamu hanya berhak mengambil apa yang ada saja dan kamu
tidak berhak memenjarakannya selama orang itu dalam keadaan kesusahan. Hadits ini
menegaskan bahrva menbayar hutang tetap diwajibkan kepada orang yang berhutang,
tidak ada alasan untuk menggugurkannya.

' HR Muslim,,kitab "aI-Nlusdqahi'bab "IstihbAb al-Wadh'i min atl-Dayn," Ir8] jilid III, hal.
rr9r. Abu Daud, kitab "al-BuyA' wa al-Ijarat," bab "Ji Wadh'i al-lh'ihah," [3a69] jilid III,
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Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, dalam hadits Qubaishah

bin Mukhariq, dia berkata,

.i. ,..;",. . o,.
qU -r:i Jti; qi 

"J'U,i &: 4; nr .,t- itr J,*-; c;u il'

4 5r }U n;;,
"Aku memikul beban hutang yang menyulitksn, karens usohnku untuk

mendamoikan sengketa. Aku lantss rnenemui Rasulullah sazu. untuk meminta

partimbangan beliqu. Beliau bersabds, 'Bersabarlah hingga knmi mendapatkan

zukat lantos kani menyuruh agar engkau diberi bngian znkat."l

Ulama berkata, "Yang dimaksudkan dengan hamalah ialah tanggungan

hutang yang dipikul oleh orang yang mendamaikan persengketaan. Apabila

timbul suatu sengketa yang dapat mengakibatkan bahaya besar di kalangan

masyarakat Arab, pelakunya dituntut membayar denda, tebusan, dan lain-

lain. Agar sengketa tidak berlanjut, muncullah seseorang yang berjanji akan

membayarnya secara sukarela untuk menghindari sengketa yang sedang berkobar

itu agar tidak terus bergejolak. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan suatu

budi yang mulia.

|ika orang-orang mengetahui bahwa ada orangyang menanggunghamalah,

mereka segera memberi bantuan dan memberikan apa yang dimiliki untuk

membebaskannya dari tanggungan hutangnya. fika si penanggung hutang

tersebut terpaksa meminta-minta untuk menyelesaikan hutangnya, perbuatan

tersebut tidak dianggap merendahkan martabatnya, bahkan sebaliknya ia

dianggap sebagai suatu kebanggaan. Untuk menjadi orang yang berhak

menerima zakat di sini, tidak disyaratkan orang tersebut harus tidak mampu

membayarnya, tapi bahkan dia berhak menerimanya meskipun dia mempunyai

harta untuk melunasi hutangnya.

7. Fi sabilillAh

Fi sabilillah maksudnya adalah keluar dari rumah demi menggapai ridha

Allah, baikberupa mencari ilmu atau dan beramal. Mayoritas ulamaberpendapat

bahwa yang dimaksud denganf sabilillah adalah berperang di jalan Allah swt.,

h"lt45J*-idzikitab "az-Zakdh,"bab"MhnTahillulahuash'shadaqahminal-Ghdrimin
wa Ghayrihim," [6ss] jilid III, hal. 35. Ibnu Majah, kitab "al-Ahkam," bab "al-Mudim wa
al-Bayi"Alayhi Li Ghurama'ihi," Jzr s6l iilid II, hal. 789. Nasai, kitab "al-Bayu',"bab "Wadh'u

aUawa'ih," i+Srol iilid Vll, hal. 265 dan 6ab "ar-Rajul Yabta' al-Bayih fa Yuf is wa Yitjdd
al-Matd' bi 'Aynihi,' [+6zs] jilid VII, hal. 3 rz.

' Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.
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dan bagian zakat.fi sabilillah diserahkan kepada tentara sukarelawan yang tidak

memperoleh gaji tetap dari pemerintah. Mereka berhak memperoleh zakat, baik

mereka kaya ataupun miskin. Dalam hadits yang laiu disebutkan, Rasuiullah

saw. bersabda, "Tidak dihalalkan zakat bagi orang kaya, kecuali kepada lima

golongan; orang kaya yang berperang di jalan Allah..."

Perlu diketahui, ibadah haji' tidak termasuk ke dalam kategorif sabilillah,

hingga dengan demikian tidak berhak menerima zakat. Sebab, ibadah tersebut

diwajibkan bagi orang yang mampu saja. Dalam tafsir al-Manar dinyatakan,
"Zakatf sabilillah dapat diberikan untuk mengamankan perjalanan pelaksanaan

ibadah haji, memperbaiki perbekalan air, bahan makanan, serta sarana kesehatan

bagi jamaah haji, apabila tidak dijumpai golongan penerima zakat lain yang

lebih berhakl'

Dalam tafsir al-Manttr juga disebutkan, "Fi sabilillah meliputi semua aspek

kepentingan umum yang menjadi sendi bagi tegaknya ajaranagama dan Negara.

Apa yang harus diutamakan adalah menyediakan latihan ketentaraan, membeli

persenjataan dan perbekalan tentara, alat-alat logistik, dan persenjataan. Namun,

persenjataan perang yang digunakan oleh tentara haruslah dikembalikan lagi

setelah peperangan ke dalam kas Negara, jika masih ada yang tersisa seperti

pedang, kuda, dan lain sebagainya. Sebab, barang-barang tersebut bukanlah milik
perorangan untuk selamanya. Namun seseorang dibenarkan menggunakannya

apabila terjadi peperangan. Barang-barang tersebut hendaknya digunakan

untuk kepentingan f sabilillah. Dengan berakhirnya peperangan, berakhir

pula hak guna barang tersebut. Berbeda halnya dengan orang miskin, amil,

gharim, muallaf, dan orang yang mengadakan perjalanan. Mereka tidak perlu

mengembalikan apa yang mereka terima, walaupun kriteria yang membolehkan

mereka menerima zakat telah tiada.

Termasuk dalam kategori .fi sabilillah adalah mendirikan rumah sakit tentara

dan sarana umum lain, seperti membangun jalan untuk memudahkan operasi

militer, tapi bukan untuk tujuan komersial. Di antaranya lagi membangun kapal

perang, helikopter, dan pesawat tempur, benteng pertahanan, dan banker-banker

pertahanan. Namun pada masa sekarang, yang lebih utama adalah mendanai

sekaligus menyiapkan para dai Muslim dan kemudian menugaskan mereka

berdakwah di Negara-Negara non Muslim. Perkara ini,-hendaknya dikelola

oleh organisasi-organisasi islam yang bersedia mendanai para dai dengan dana

yang memadai, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam

menyebarkan agama mereka. Termasuk juga di antaranya membiayai sekolah-

' Lihat Tamhm al-Minnah If So]. Di situ terdapat uraian terperinci berkaitan masalah ini
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sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan

umum yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, guru

yang mengajar di sekolah, haruslah memperoleh zakat selama melaksanakan

kewajiban-kewajiban merekayangtelah dicanangkan, dan selamamerekabertugas

sebagai tenaga pengajar, tentunya mereka tidak mempunyai mata pencaharian

yang lain. Orang berilmu yang kaya tidak sepatutnya menerim a zakat meskipun

ilmu yang diajarkannya mendatangkan manfaat orang banyak.

8. lbnu sabil

Para ulama sepakat bahwa musafir yang kehabisan perbekalan hingga tidak

dapat meneruskan perjalanan pulang menuju Negaranya berhak mendapat

zakat. Dengan begitu, zakat tersebut dapat mengantarkannya sampai ke tujuan,

jika tidak ada sedikit pun dari hartanya yang tersisa, karena kehabisan bekal

yang tak diduganya.

Ulama mengemukakan syarat musafir yang berhak menerima zakat,

perjalanannya hendaknya bertujuan untuk melaksanakan amal ibadah,

bukannya musafir yang bertujuan berbuat maksiat. Namun mereka berselisih

pendapat mengenai musafir dalam urusan yang mubah. Menurut pendapat

yang terkuat, dalam hal ini mazhab Syaf i menyatakan bahwa musafir mubah

dibolehkan menerima zakat, meskipun tujuan perjalanannya hanyalah untuk

melancong saja.

Ibnu sabil, menurut mazhab Syafi'i terdiri dari dua golongan, yaitu:

Pertama, Orang yang bepergian di Negaranya sendiri'

Kedua, Orang asing yang bepergian dengan melintasi Negara lain' Kedua

golongan ini berhak menerima zakat, walaupun ada orang lain yang bersedia

meminjamkan uang kepadanya dan mempunyai harta yang memadai untuk

membayar hutangnya itu.

Menurut imam Malik dan Ahmad, ibnu sabil yang berhak menerima zakat

adalah khusus bagi orang yang bepergian dan tinggal di Negara lain, bukan

orang yang bepergian dalam Negara. Bahkan mereka juga tidak dibenarkan

menerima zakat sebagai Ibnu Sabil apabila menjumpai orang lain yang bersedia

memberikan pinjaman hutang kepadanya dan memiliki harta yang memadai

untuk membayar hutangnya tersebut di Negaranya. ]ika tidak seorang pun yang

bersedia memberinya pinjaman atau tidak mempunyai harta untuk membayar

hutangnya, pada saat itu barulah dia berhak menerima zakat.
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Pembagian Zakat kepada Semua atau Sebagian Golongan yang

Berhak Menerima Zakat

Delapan golongan yang berhak menerima zakat yang dinyatakan dalam

ayat di atas adalah orang fakir, orang rniskin, amil, muallaf, budak, orang yang

berhutang, Ibnu Sabil dan fi sabilillah.

Ulama fikih berbeda pendapat terkait pembagian zakat kepada mereka. Imam

Syaf i dan pengikut mazhabnya mengatakan bahwa jika orang yang rnembagikan

zakat tersebut adalah pemilik harta atau wakilnya, maka gugurlah bagian amil

dan wajib diserahkan kepada tujuh golongan yang lain jika sernuanya ada. fika
sebagian dari golongan tersebut tidak ada, maka diserahkan kepada golongan

yang ada dan tidak dibolehkan meninggalkan salah satu golongan yang ada. fika
ada salah satu golongan yang tidak menerima, maka bagiannya wajib diganti.

Ibrahim an-Nakha'i berkata, "lika harta zakat yang terkumpul melimpah

dan dapat dibagikan kepada semua golongan yang berhak, hendaknya dibagikan

kepada semua golongan. fika harta zakat yang terkumpul hanya sedikit, maka

zakat tersebut boleh dibagikan kepada satu golongan saja."

Ahmad bin Hambal berkata, "Membagikan harta zakat kepada seluruh

golongan lebih diutamakan, tetapi jika diberikan kepada satu golongan, itupun
sudah cukup." Imam Malik berkata, "Hendaknya pemilik zakat terlebih dahulu

membuat mencari tahu kepada golongan yang lebih membutuhkan. Dengan

demikian, mendahulukan golongan yang lebih membutuhkan lebih diutamakan

dan kemudian diikuti dengan golongan berikutnya menurut tingkat kebutuhan

mereka dari kalangan orang yang berhak menerima zakat. )ika kebutuhan lebih

mendesak untuk disalurkan kepada golongan orang miskin, maka pada tahun

itu hendaknya mereka diberi prioritas. jika pada tahun berikutnya kebutuhan

lebih mendesak untuk disalurkan kepada Ibnu Sabil, maka hendaknya zakat

dialihkan kepada mereka."

Menurut mazhab Hanafi dan Sufyan ats-Tsauri, orang yang memiliki
zakat diberi kebebasan untuk memberikan kepada golongan mana saja yang

dikehendakinya. Pendapat ini diriwayatkan dari Hudzaifah, Ibnu Abbas, dan

merupakan perkataan Hasan al-Bashri dan Atha'bin Abu Rabbah. Abu Hanifah

berkata, "Zakat boleh diserahkan kepada satu golongan dari delapan golongan

yang berhak menerima."

Sebab Timbulnya Perbedaan Pendapat di antara Para Ulama

Ibnu Rusyd berkata, "Sebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan

ulama adalah adanya kontradiksi antara redaksi teks syariat dengan substansinya.

Zaka I - 155



Redaksi teks syariat menuntut pembagian sama rata kepada golongan-golongan

tersebut, sedangkan substansinya menghendaki agar mengutamakan mereka

yang lebih membutuhkan. Sebab, substansi utama zakat adalah untuk menutupi

kebutuhan hidup. Menurut mereka, penyebutan delapan golongan pada ayat di

atas hanya untuk membedakan mereka yang berhak menerima zakat, bukannya

mereka berhak atas pembagian zakat yang sama. Pendapat pertama lebih kuat

dari segi redaksi, sedangkan yang kedua lebih kuat dari segi makna. Salah satu

alasan imam Syafi'i adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Shudai

bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan berkata, berilah

aku zakat. Rasulullah menjawab, "sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap

ketetapan yang dibuat seorang nabi tidak pula yang lainnya berkaitan dengan

zakat, hingga Allah sendiri yang memutuskannya. Kemudian Allah membagi

penerima zakat dalam delapan golongan. Iika kamu termasuk dalam delapan

golongan itu, maka aku memberi bagianmu."'

Pendapat Mayoritas Ulama Lebih Kuat daripada Pendapat Syaf i

D alam l<tlab ar - Rau dh ah an - I'l a diy y ah dis ebutkan, "Menyerahkan semua

hasil zakat kepada satu golongan saja membutuhkan satu kajian yang lebih

mendalam. Kesimpulannya, Allah swt. menetapkan bahwa zakat dan diberikan

kepada delapan golongan saja dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka.

Namun, mengkhususkan pembagian zakat kepada delapan golongan ini saja tidak

berarti harus dibagikan sama rata di antara mereka, di mana semua hasil zakat,

baik sedikit ataupun banyak, harus dibagikan sama rata di antara mereka. Hal

ini bertujuan agar pembagian zakat diberikan kepada semua golongan ini.

Jadi, orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, lalu menyerah-

kannya kepada salah satu golongan tersebut berarti dia telah melakukan apa

yang telah diperintahkan Allah kepadanya dan dirinya sudah bebas dari

kewajiban. ]ika ada yang mengatakan, bagi orang yang memiliki harta yang

sudah mencukupi satu nisab dari barang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dia

wajib membagikannya sama rata kepada semua golongan orang yang berhak

menerima zakat jika semuanya ada. Kalau memang demikian adanya, maka

hal yang sedemikian ini akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan. Hal ini
juga bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum Muslimin masa

lampau, baik generasi Islam terdahulu maupun setelah mereka'

Boleh jadi, hasil pengumpulan zakat hanya sedikit hingga jika harus

dibagikan kepada semua golongan, tentunya tidak akan memberi banyak

' Lihat takhrij sebelumnya, pada hadits yang sama.
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manfaat kepada mereka, bahkan untuk satu golongan pun belum memadai.

|ika perkara ini dapat Anda pahami, tentunya membagikan zakat kepada semua
golongan bertentangan dengan apayangdilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika
beliau menyerahkan bagian zakat hanya kepada Salamah bin shakhr.' Lebih
dari itu, tidak ada keterangan yang menuntut kewajiban membagikan setiap
zakat kepada semua golongan. Begitu pula tidak dapat dijadikan sebagai alasan
hadits Rasulullah yang menyuruh Mu'adz agar mengambil zakat dari orang kaya
penduduk Yaman dan menyerahkannya kepada orang miskin di antara mereka.
Karena, ia merupakan zakat yang diambil dari sekelompok kaum Muslimin dan
kemudian diberikan kepada salah satu golongan dari delapan golongan orang
yang berhak menerima zakat. Demikian pula hadits Ziyad ibnu Harits ash-shudai
yang telah disebutkan sebelum pembahasan ini, tidak dapat dijadikan sebagai

landasan dalil. sebab, di antara sanadnya terdapat Abdurrahman bin Ziyad al-
Ifriqi yang masih diperdebatkan di antara banyak ulama. Sekiranya hadits ini
memungkinkan untuk dijadikan sebagai dalil, namun yang dimaksudkan dengan
membagikan zakat adalah membagikannya kepada golongan-golongan yang
berhak menerimanya sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan zhahir ayat
dan telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Seandainya yang dimaksudkan adalah
membagikan zakat itu sendiri dan setiap bagian tidak boleh diberikan kecuali
kepada golongan yang belum menerima, tentu tidak dibolehkan memberikan
bagian golongan yang tidak ada pada golongan yang lain, padahal yang demikian
itu bertentangan dengan kesepakatan kaum Muslimin. Di samping itu, jika alasan

yang demikian dapat diterima, tentunya harus dilihat dari keseluruhan hasil zakat
yang dikumpulkan oleh amil, bukan hasil zakat perseorangan. Dengan demikian,
tidak ada lagi alasan yang mewajibkan pembagian zakat kepada semua golongan
yang berhak menerima zakat secara keseluruhan, bahkan sebagian dari hasil
zakat boleh diberikan kepada beberapa pihak yang berhak mendapatkannya
dan sebagian lagi kepada pihak yang lain.

Apabila kepala pemerintahan mengumpulkan seluruh hasil zakat dari
penduduk dan semua golongan yang berjumlah delapan golongan itu ada,

dengan demikian setiap golongan berhak meminta haknya sebagaimana
yang telah ditetapkan Allah, namun bagi kepala pemerintahan tidak wajib
membagikannya sama rata di antara mereka. pemerintah juga diwajibkan
memberikan zakat kepada mereka semuanya. Bahkan pemerintah dapat
memberikan kepada sebagian golongan lebih banyak dari yang lain. Bahkan,

' Salamah bin Sakhar diharuskan membayar kifaral, sedangkan dia tidak mempunyai sesuatu
apa pun sebagai pembayarannya. A4aka Rasuiullah menl,riruhnya suprya -",igambil bagian
zakat dari Bani Ruzaiq, lalu dijadikan sebagai bayaran'kifarat.
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dibolehkan memberikan golongan tertentu dan tidak memberikannya kepada

golongan yang lain, jika menurut pertimbangannya perkara tersebut sesuai

dengan kemaslahatan umat dan kaum Muslimin. Misalnya, apabila zakat

telah terkumpul dan secara kebetulan tiba masanya untuk berjihad, sehingga

dengan begitu pertahanan untuk membela kehormatan agama dan keselamatan

Negara dari rongrongan kaum kafir atau pemberontakharus diutamakan, maka

kepala Negara berhak mengutamakan golongan para pejuang untuk menerima

zakat, walau akan menghabiskan semua hasil zakat sekalipun. Hal yang sama

juga berlaku pada golongan yang bukanf sabilillahjika memang hal tersebut

memberi banyak kemaslahatan..'

Orang-orang yang Tidak Diperbolehkan Menerima Zakat

Sebelumnya telah dijelaskan beberapa golongan yang berhak menerima

zakat. Sekarang, saya akan menguraikan golongan yang tidak dibolehkan dan

tidak berhak menerimanya. Di antaranya adalah:

I . Orang kafir dan golongan ateis.

Ketentuan terkait orang-orang ini telah disepakati oleh para ulama fikih.

Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa, "Ia (zakat) diambil dari orang

kaya di antara mereka, kemudian diberikan kepada orang miskin di antara

mereka." Yang dimaksud orang kaya dan orang miskin di sini adalah dari

kalangan umat Islam.

Ibnu Mundzir berkata, "seluruh ulama yang kami ketahui, sepakat bahwa

orang dzimmi tidak berhak memperoleh pembagian zakat sedikitpun.

Namun, di sini dikecualikan golongan muallaf sebagaimana telah

diterangkan sebelum ini. Bagaimanapun, orang dzimral' dibolehkan

menerima sedekah. Al-Qur'an menegaskan, "Dan mereka memberikan

makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang

yang ditawan." (Al-InsAn [26]: 8)

Dalam sebuah hadits disebutkan, "lalinlah hubungan silaturrahim dengan

ibumu."3 Padahal ibunya itu adalah seorang perempuan musyrik.

' htt"h p""d"p"t yang lebih kuat dan lebih benar.

' Maksudnva. aiUot"ttlan memberikan sedekah kepada ahli dzimmah'
, in S"kh'ur i,kitab "al-Adab," bab "shilah al-Mar'ah lJmmaha wa laha Zawj," jilidYlll,hal.

5 dan kitab 'ar uibot wa Fadhluha." bab "al-Hadiyah li al-M usyrikin,"jilid I I I, hal. z t 5 dan
(itul-r "ol-lirroh wa al'Muwadahh," bab "Haddaisana'Abdan," jilid lV' hal rz6' Muslim'
iitiV "or-Zit ah," bab "Fadhl an-Nafaqah wa ash'shadaqah 'ala al-Aqrabin." l+g-sol jllid
ll, hal. 096. Abu Daud, kitab "az-Zakdl'," UaU "asft-Sl qdqqah'ala Ahli ad-Dzimmah,' ' I t 6681

jilid II, lial. 3o7. Ahmad dalam al-Musnad, irlid VI, hal. 344 dan 374'
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2. Bani Hasyim.

Yang dimaksudkan dengan Bani Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga uqail,
keluarga |afar, keluarga Abbas, dan keluarga Harits. Ibnu eudamah berkata,
"Sejauh yang kami ketahui, tidak ada perselisihan pendapat bahwa Bani Hasyim
tidak dibenarkan menerima zakat wajib. Bahkan Rasulullah bersabda,

t . . "i , . t t
_"U' aL;l +^ L-;t t-r.--.-. JY .ra-t \t qe-L..:-lt ;r

" srrurgg,tirya zakat tfant ponio, Ungi t duorgo' Muhammad. Sirruggrhnyo
in merupnkan kotoran mnnusia."l HR Muslim.

Abu Hurairah berkata, Hasan pernah mengambil sebiji korma dari hasil
kutipan zakat. Melihat hal itu, Rasulullah menegurnya , "Hei, hei! Tidqkkah
engkau menyadari bahwa saya tidak dibolehkan memakan hasil zakat."",
HR Bukhari dan Muslim.

Para ulama berbeda pendapat terkait Bani Muthalib, apakah mereka
diperbolehkan menerima zakat atau tidak? Imam Syaf i berpendapat,
mereka tidak dibolehkan menerima pembagian zakat sebagaimana halnya
Bani Hasyim. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Syaf i,
Ahmad, dan Bukhari dari fubair bin Muthim, dia berkata, tatkala perang
Khaibar berakhir, Rasulullah memberikan bagian yang diperuntukkan bagi
kerabat, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib, dan beliau tidak memberikan
bagian kepada Bani Naufal dan Bani Abdu Syams. Aku pun datang bersama
utsman bin Affan menemui Rasulullah saw.. Setibanya di tempat beliau,
kami berkata, wahai Rasulullah, kami tidak mengingkari keutamaan Bani
Hasyim karena Allah telah menetapkanmu dari kalangan mereka. Tetapi,
mengapa engkau memberi saudara-saudara kami dari kalangan Bani
Muthalib, namun tidak memberikan bagian kepada kami padahal kita
memiliki hubungan kekerabatan yang sama? Rasulullah bersabda,

o 
, - u. 1 o , . t o ' .t . t .o. ' o oo t,, t,-r>l; cgr- *^-i _,'.i L;j, c:).-j !; .{t-^t* t j* ! -^t-bJt -y.:U!'z

:w\:{ *}
"sesungguhnya kami dengan Bani Muthalib tidak pernah berpisah sejak

'Llh.t t"khrU *belumnya, pada hadits yang sama.
' HRBukhari,futab"az zakih,"bab."L4atudikarfiash-shadaqahlian-NabiMuhammadsaw.,,'

jiliq ll'.h.all r 57 dankiLab "al- lihad,"bab "Man Takallama bi hr-Farisiyah wa ir-Raththanah,"jilid IV, hal go.rvluslim, kitab "az-Zakdh,"bab "Tahrim "az-Zakdh"ala Rasulullah ra*. ,lo'!.la A!i!i,:. Ir6r] jilid II, hal. 75r. Darimi kitab "az-Zakdh," bab .ash-shadaqah 
la iahitJi

Ii an-Nabi Muhammad saw. wa ld Ii Ahli Baytihi." jilid I. hal. j86-j87. Ahniad dalam al-
Musnad,jilid II, hal. 4og,444 dan 476.

l
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znman lahiliah hingga zatnan Islam. Kami dengan mereka merupakan satu

kesstuan." Ketika itu, Rasulullah sambil menjalinkan jari-jari beliau.'

Ibnu Hazm berkata, "Dengan demikian, sudah jelas bahwa pada dasarnya

tidak boleh membedakan mereka secara hukum, karena berdasarkan

pernyataan Rasulullah, mereka merupakan satu kesatuan. fadi, mereka

adalah keluarga Muhammad dan mereka tidak diperbolehkan menerima

zakall' Menurut Abu Hanifah, Bani Muthalib dibolehkan menerimazakaf.

Kedua pendapat yang saling bertentangan ini diriwayatkan dari Ahmad'

Sebagaimana Rasulullah saw. mengharamkan zakat kepada Bani Hasyim,

beliau juga mengharamkan kepada budak yang telah dimerdekakan. Dari

Raf i, kerabat Rasulullah saw., bahwasanya Rasulullah mengutus seorang

laki-laki dari Bani Makhzum untuk memungut zakat. Rafii berkata, bawalah

aku agar aku juga memperoleh bagian sebagaimana yang engkau dapatkan'

Laki-laki tadi melarang, jangan, sebelum aku menemui Rasulullah saw.

untuk menanyakan perkara ini terlebih dahulu. Orang itu pun pergi dan

menanyakannya kepada Rasulullah. Beliau bersabda,

r^' t ' I . ' t

;+-Ji ;* :,*ilr ,)r'y i!:.LJ l-.; ! urJt t1

"srrrrggut nyo ,ot ot'ticlnk hanal bagi kami dr, ,rrungguhnya budak yang

dimerdekakan dnri ksum termasuk golongan kaum itu sendiri." "2 HR Ahmad,

Abu Daud, dan Tirmidzi. Dia menyatakan bahwa hadits ini hasan sahih.

Para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan sedekah sunnah, apakah

mereka diperbolehkan atau dilarang menerimanya? Syaukani menyimpulkan

pendapat ulama dalam masalah ini, dia berkata, "Ketahuilah, bahwa zhahir

sabda Rasul,r,llah "Zakat tidak halal bagi kami," merupakan penegasan

bahwa zakat tidak dihalalkan bagi Rasulullah dan keluarga beliau tanpa

memandang apakah itu zakat wajib atau zakat sunnah (sedekah dan infak,

red). Sebagian ulama termasuk Khaththabi menyatakan bahwa terdapat

kesepakatan ulama yang tidak memperbolehkan zakat wajib dan zakat

sunnah (sedekah dan infak, red) bagi Rasulullah. Namun, pernyataan

kesepakatan ulama ini disanggah, bahwa banyak ulama yang menceritakan

HR Bukhari, kitab "Fardh al-Khumus," bab "wa Min ad-Dalil ala anna al-Khumus Ii al-
Imam,"illidlY,hal. rrr.AbuDaud,kitab "al-Khardi waal-Imdrahwaal-Fayi'i'bab"fiBayan
Mawadhi'Qism al-Khumus wa Sahm Dzawi al-Qurbri," [298o]iilid III' hal. j8j dan 384'
HR Abu Diud, kitab "az-Zakah," bab "ash-shadaqah'ala Bani Hasyim." Ir6so] jilid il,
hal. 298. Tirmidzi kitab "az-Zakdh." bab "Ma J6'a f Karahiyah ash-shadaqah li an-Nabi
Muhimmad saw. wa Ahli Bavtihi wa Mawalihi," [6lz] iilid III, hal. 37' Abu Isa berkata,
"Hadits ini hasan sahih." Nasii, kttab "az-Zakdh,"bab "Mdwla al-Qawmi Minhum," lz6rzl
jilid V hal. ro7. Ahmad dalam al-Musnad, jilid VI, hal. ro dan 39o.
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dari Syaf i, bahwa dia mempunyai dua pendapat dalam masalah zakat

sunnah ini dan demikian pula halnya riwayat dari Ahmadl'

Ibnu Qudamah berkata, "Pernyataan terkait kesepakatan ulama yang dinukil
oleh Khaththabi tidak begitu jelas. Di samping itu, juga memiliki dasar yang

tegasJ' Adapun keluarga Rasulullah, menurut mayoritas mazhab Hanafi,
mazhab Hambali, dan sebagian mazhab Zaidiyah, mereka dibolehkan
menerima sedekah sunnah dan tidak dibolehkan menerima zakat wajib.

Mereka berkata, 'Alasannya, apa yang diharamkan bagi mereka adalah

kotoran dan ini berarti zakat bukannya sedekah sunnah."

Dalam kitab al-Bahr disebutkan, "Keluarga Rasulullah dibolehkan menerima

sedekah sunnah karena dikiaskan pada hibah, hadiah, dan wakaf." Abu
Yusufdan Abu Abbas berkata, "Sedekah sunnah tidak diperbolehkan bagi

mereka (Rasulullah dan keluargarrya, red) seperti halnya zakat wajib, karena

dalil di atas tidak membedakan antara keduanyai"

3. Bapak dan anak.

Para ulama fikih sepakat bahwa tidak dibolehkan memberikan zakat kepada

bapak, kakek, ibu, nenek, anak laki-laki, cucu-cucu laki-laki dari anak

laki-laki, anak-anak perempuan dan cucu laki-laki dari anak perempuan.

Alasannya, karena mereka menjadi kewajiban bagi pembayar zakatuntuk
memberikan nafkah atau belanja kepada bapaknya dan seterusnya kepada

anak-anaknya, seterusnya kepada anak-cucunya. Walaupun mereka miskin,
mereka tetap dianggap kaya disebabkan kekayaan orang yang membayar

zakat (dari keluarganya sendiri). ]adi, apabila dia memberikan zakat kepada

mereka, berarti dia telah menarik keuntungan bagi dirinya sendiri dengan

mengabaikan kewajiban memberi nafkah.

Imam Malik mengecualikan kakek, nenek, dan cucu. Menurutnya, zakat

boleh diberikan kepada mereka, karena mereka tidak diwajibkan memberi
nafkah.' Hal ini, jika mereka dalam keadaan miskin. ]ika mereka kaya

dan berperangfi sabilillah sebagai sukarelawan, maka si pembayar zakat

dibolehkan memberikan zakat kepada mereka dari bagian fi sabililldh,

sebagaimana mereka juga boleh diberi zakat sebagai bagian darighdrimin.
Sebab, orang yang memberi zakat tidak diwajibkan membayar hutangnya.

Demikian pula dia dibolehkan memberi mereka dari bagian amil apabila

mereka bertugas sebagai amil.

' Pendapat inilah yang lebih kuat.
' Ibnu Taimiyyah berpendapat, zakat boleh diberikan kepada kedua ibu bapakjika anak tidak

mampu memberi nafkah kepada keduanya dan mereka sangat memerlukan zakat tersebut.
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4. lstri.

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak

dibolehkan memberikan zakat kepada istrinyai' Sebab, dia berkewajiban

memberi nafkah kepadanya, hingga dengan demikian istri tidak berhak

menerima zakat sebagai halnya kedua ibu bapak. Berbeda halnya apabila

istri mempunyai hutang. Dalam kasus ini, boleh diberi zakat dari bagian

ghhr imin untuk melunasi hutangnya.

5. Dana zakat untuk pembangunan fasilitas.

Tidak dibolehkan menyerahkan zakat untuk kepentingan amal kebajikan

yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., kecuali yang

tercantum dalam firman Allah swt., 'sesangg,uhnya zakat-zakat itu hanyalah

untuk o r an g- o r ang fakir, o r ang- or an g mi skin, p e n gur u s - p e n gur u s z akat, p ar a

muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang

yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam

perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah [ql: 6o)

Oleh karena itu, zakat tidak boleh diserahkan untuk membangun masjid

dan jembatan, memperbaiki jalan, melayani dan menghormati tamu,

mengkafani mayat, dan sebagainya.

Abu Daudberkata,'Aku pernah mendengar Ahmadberkata ketika dia ditanya

bolehkan jenazah dikafani dari hasil kutipan zakat; tidak boleh. Bahkan hutang

si mayat tidak boleh dibayarkan dari hasil pungutan zakat!" Lebih lanjut

dia mengatakan, "Zakat hanya boleh digunakan untuk membayar hutang

orang yang masih hidup, tapi tidak boleh untuk melunasi hutang orang yang

sudah mati, karena mayat tidaktermasukke dalam kategori ghArimini'Ada

yang bertanya; jika zakat tersebut diberikan kepada keluarganya? Ahmad

menjawab; jika keluarganya yang menerima, maka boleh dibolehkanl'

Siapakah yan g Bertanggu ngiawab Mendistribusika n Zakat?

Rasulullah saw. biasanya mengutus beberapa orang untuk mengumpulkan

zakat dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak. Abu Bakar dan

,.S"b"b. -"r" *rs berhutans adalah si mayat dan tidak mungkin dia menerima pengeluaran

zakat. jika dii..ulkun kepaia orang yang menghutangi beiarti memberikan zakat kepada

orang yang menghutangi-, bukan kepada orang yang berhutang atau Gharim.
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Umar pun berbuat hal yang sama, tanpa membedakan antara harta yang zhahir

dengan harta yang batin.'

Saat pemerintahan Utsman, dia melakukan seperti yang telah dilakukan

oleh Rasulullah saw terkait pengumpulan dan pembagian zakat dalam waktu

yang tidak lama. Tapi, setelah melihat melimpahnya harta batin dan usaha

menghimpun mendatangkan kesulitan kepada umat sekaligus menimbulkan

perasaan tidak nyaman di kalangan pemilik harta, maka dia menyerahkan

urusan mengeluarkan zakat kepada kesadaran dari orang yang berkewajiban

mengeluarkan zakat

Para ulama ahli fikih sepakat bahwa orang yang berkewajiban mengeluarkan

zakat bertanggung jawab secara langsung untuk menyisihkan sebagian hartanya

untuk dikeluarkan zakatnya, jika merupakan hasil dari harta batin. Hal ini
berdasarkan perkataan Saib bin Yazid, aku pernah mendengar Utsman bin Affan

menyampaikan khutbahnya di atas mimbar Rasulullah saw. dan dia berkata,
"Bulan ini merupakan bulan membayar zakat bagi kalian. Siapa di antara kalian

yang masih mempunyai hutang, hendaknya segera melunasinya, sehingga harta
kalian bersih dari sangkutan hutang. Setelah itu, hendaknya kalian mengeluarkan

zakat dari harta kalianl" HR Baihaki dengan sanad sahih.

Imam Nawawi berkata, "Tidak terdapat perselisihan pendapat dalam masalah

ini. Bahkan, mazhab kami telah menyatakannya sebagai kesepakatan kaum

Musliminl' Jika orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat bertanggungjawab

untuk membagikan zakat dari hasil harta batin, apakah hal ini yang lebih

diutamakan atau sebaiknya mereka menyerahkan kepada amil (orang alau

organisasiyang ditunjukuntukmengumpulkan zakat) lalu dibagikan kepada orang

yang berhak menerimanya? Menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab

Syaf i, zakat lebih baik diserahkan kepada kepala Negara (instansi yang dibentuk

oleh Negara dan bertugas untuk mengumpulkan zakat, red) jika ada seorang

pemimpin yang adil. Menurut mazhab Hambali, sebaiknya zakat dibagikan secara

langsung oleh orang yang mengeluarkan zakat. Tapi, jika diserahkan kepada

amil, maka hal yang demikian juga diperbolehkan. Jika zakat merupakan hasil

dari harta zhahir, menurut imam Malik dan mazhab Hanafi, kepala Negara dan

' Yang dimaksudkan dengan "harta zhahir" adalah mencakup tanaman, buah-buahan, dan binatang
ternak. Sedangkan "harta batin'mencakup barang dagangan, emas, perak, dan Rikiz.

' HR Baihakikitab "az-Zakhh," bab "ad-Dayn mah ash-Shadaqah," jilid IV hal. r+8. Lihat
bahasan masalah ini dalam Zad al-Maad,jilid II, hal. ro, di mana pengarangnya berkata,
"Oleh karena itu, beliau (Rasulullah saw.) mengutus para petugas zakat supaya datang ke
perkampungan, bukannya ke kawasan perkotaan. Beliau juga menyuruh para petugasnya
supaya mengambilzakat harta zhahir, seperti binatang ternak, tanaman, dan buah-buahan."
LihaL Tam am al- Minnah I jB zl.



wakilnya lebih berhak mengumpulkan sekaligus membagikan zakat tersebut'

Pendapat mazhab Syaf i dan mazhab Hambali berkaitan dengan zakat harta

zhahir adalah sama dengan pendapat mereka dalam soal zakat harta batin'

Orang yang Berkewaiiban Mengeluarkan Zakat Cukup dengan

Menyerahkan kepada lnstansi yang Dibentuk Pemerintah

Kaum Muslimin diperbolehkan menyerahkan zakat kepada kepala Negara

yang beragama Islam (instansi yang dibentuk Negara untuk mengumpulkan

zakat, red) baik dia pemimpin yang adil maupun tidak. Dengan menyerahkan

kepadanya, berarti orang yang mengeluarkan zakatnya sudah dinyatakan telah

menunaikan kewajiban membayar zakat. Namun, jika kepala Negara tidak

mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada, sebaiknya orang

yang akan berzakat memberikan zakat hartanya secara langsung kepada orang-

orang yang berhak menerima zakat, kecuali jika kepala Negara atau pegawai-

pegawainya bersedia dan menuntut untuk membagikannya''

Anas berkata, seorang laki-laki dari Bani Tamim menemui Rasulullah saw.

dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah sudah cukup jika aku menyerahkan

zakat kepada petugas yang engkau tunjuk dan dengan demikian kewajibanku

kepada Allah dan rasul-Nya telah bebas? Rasulullah saw. menjawab,

\i)k

"Ya, apabila engkau telah menyeraltknnnya kepada petugasku, maka engkau

telah terbebns darinya dan engkau memperoleh pahalanya sementarn dosanyn

ditanggung oleh orang yang menyelewengkannya."2 HR Ahmad'

Dari Ibnu Mas'ud ra. bahwa Rasulullah bersabda,

:Ju t(]i L-! ,oirt J;t \
t.l+,'rj

:rtu .W |# "riij',1;'1r 6;. tf.:,r*y
t. e . , t: , t,,, ' t o,o , ,,t

i-fl g.ilr ;' r!'u;j ,5J' gJt ;Jt r;>;;

" sesungguhnya akan muncul sikap egoisnte yan| hanya mementingkan diri

sencliri dan muncul pula perkara-perknra ynng kalian pungkiri." Para sahabot

bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan jika hal tersebut terjadi?

Beliau bersabdn, " Hendaknya kalinn menunaikan kewaiiban kalian don hendaknya

F;-b.ri ^k"t 
brik pihak penguasa atau_usahawan tidak disyaratkan menjelaskan kep,ada

;;;;l-f.k'; a;"g"" [.ik.t". -fni 
"du]'h.hurta 

zakat"' sema:a nl:ll:ri!\ill^li:t?^t'i.s'b"'OfanS takif denqan befKata, Inl aoalan narla ZaKat, sslllasa IrrsrrysldrrNdr_r rrcr

i;;i.1;r;;r;;n?uf.up densan memberinya saja tanpa memerlukan penjelasan lain.

H{iilaa;;lA;-oilit"'ioT,iilid IIl, hal. 
'ie. 

r{"aitt i;idhaif'LtharTamam al-Minnahlts+l'
A-ntiirin 

^a^yrh 
egoisme, yJitu memenririgkan diri sendiritanpa memedulikan orang lain.
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kalian memohon kepada Alrah bagian yang raynk karian dapntkcrn.,'1 HRBukhari
dan Muslim.

wail bin Hajar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda,
ketika seorang laki-laki bertanya kepadanya, bagaimana pendapatmu seandainya
pemimpin-pemimpin yang memerintah kami enggan memberikan hak kami,
sebaliknya menuntut hak mereka kepada kami? Rasulullah menjawab,

-Li y Wi,1i3 G A);6p t\;Li1 ,t.r|;*t
"Dengnrlalt dnn paturtilah. sebab, mereka *rnorrrunrbeban 1dosa1 ynng mereka

lakukan, dan kalian menanggung beban (dosa) karisn sendiri.', HR Muslim.
syaukani berkata, "Hadits-hadits ini dijadikan sebagai landasan oleh

mayoritas ulama yang membolehkan penyerahan zakat kepada pemimpin yang
zalim. Dan bagi orang yang sudah menyerahkan zakat hartanya kepaaa mereka,
dia sudah tidak memiliki tanggungjawab untuk membayar zakatlagi!' Hal ini
berkaitan dengan pemimpin atau kepala Negara kaum Muslimin yang berada di
Negara Islam. Adapun menyerahka n zakatkepada kepala pemerintahan masa
kini, Syaikh Rasyid Ridha memberi komentar, "sayangnya, sebagian besar umat
Islam pada masa kini tidak mempunyai pemerintahan yang berasaskan Islam
dan menegakkan syariat Islam melalui dakwah, pembelaan, jihad baik yang
merupakan fardhu ain maupun fardhu kifayah, menjalankan hukum-hukumnya
dan mengumpulkan zakat wajib sebagaimana yang ditetapkan Allah, kemudian
dibagikan kepada golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana yang
telah ditetapkan oleh syarai Bahkan kebanyakan Negara Islam tunduk di
bawah kekuasaan Negara-Negara Barat dan sebagian lagi di bawah naungan
pemerintahan murtad atau bahkan pemerintahan yang menganut ideologi
ateisme.

Sebagian Negara yang tunduk kepada kekuasaan Barat terdapat pemimpin_
pemimpin Muslim secara geografis saja. Mereka dijadikan sebagai boneka
bagi Negara Barat untuk menindas rakyat atas nama Islam, termasuk usaha
untuk menghancurkan agama Islam. Dengan kekuasaan dan harta benda

' HR Bukhari'kitab "ar-Marytqib,"bab "Alamat an-Nubuwwahfi,ar-Islam," jrrid IV, hal. z4rdan kitab "al-Fitan,"bab'.'eawt an-Nobi tw"'io-i-ad saw.:;:;,1',;.;i';l' j:,_.. ,,Kamu

:!::,r':ul!'ff{#t::,'ffi ry#rii;itf:;i;::,:art:[i;ti[{:{,iy,;:,},fl #734-735. Tirmidzi kitab "at-Fita.ni'.b9b lfi at_Atsa.rah'wa ua papi,i,;');fiii,dil, ffii:482' Nasai, secara makna krtab ,'adab aleudhai]'' bab;ir;i'i;;";;i ri;n':ara ar_eadha,i,Isz8zl iirid vIII' har. 224-2 
,25. ehmaddatm ;i'M;;;,;e;;;;;'i#^i;;;;serupa, jilid r,hal. t84, j86 dan secara makna, iiLiAV. fr"L ,"1 

'

' HR Muslim,,kitab "ar-Imdrah," bab 'f lhahit-ii-umara' wa in Mana,u ar_Huquq,,, [49 dan5ol jilid III, hal. t474 dan r475.
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yang diserahkan, mereka berbuat sesuka hati dalam mengambii tindakan

yang bersifat keagamaan, seperti hasil pengumpulan zakat' wakal dan lain-

lain sebagainya. Dengan demikian, zakat tidak boleh diserahkan kepada tipe

pemerintahan seperti ini, apa pun gelar dan agama resmi yang dianutnya'

iedangkan pemerintahan Islam yang lain, di mana para pemimpin dan kepala-

kepala jawatan dikuasai oleh mereka yang beragama Islamdan tidak ada campur

tangan kekuasaan asing dalam perbendaharaan Negara, maka sebagaimanayang

dikatakan oleh ulama trkih, zakat dari harta zhahir harus diserahkan kepada

mereka. Demikian pula zakat dari harta batin seperti emas dan perak apabila

mereka menuntutnya, walaupun mereka terkadang bersikap zalirn berkaitan

dengan sebagian kebijakan yang mereka ambill'

Anjuran Memberikan Zakat Kepada Orang-orang Saleh

ZakatbolehdiberikankepadaseorangMuslimjikatermasukgolongan
yang berhak menerima zakat, baik dia termasuk orang yang saleh ataupun

fasik.' Namun, apabila diketahui dengan jelas bahwa zakat yang diberikan

kepadanya digunakan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan Allah'

maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya. Hal ini bertujuan untuk menutup

pintukejahatanyangakandialakukan.Jikatidakmengetahuiuntukapazakat
yangdiberikankepadanya,makazakatbolehdiberikankepadanya.

Sebaiknya,orangyangmemberizakatmenrprioritaskanorang-orangyang

saleh, orang yang sedang mencari ilmu, dan orang-orang yang gemar berbuat

kebajikan. Dari Abu Said al-Khudri ra., Rasulullah bersabda,

i i i. t . ,: 'r , I ,.i , 
o ' o 1' 

" 'i 
t'

L4+, G; er t' ,J; toq-i € -rl' F .j*.)',J'J {.F' .F
;2, ," ,";";. , ,i!i k J, rji.Ju)-i .J: :*i A , F t"/, ils
fNJ;-. 

,, )' ) ,rY l f-vw /-:' '-.

UYF'

,,Perttmpamaan orang Mukmin dengan kcitnanLn sdttlah sepertikuda dengnn

tamhatnnttya. Io berkeliling tetapi kemudian akan ketnbali lagi pada tambatannyn'

seorattg Mukntin mungkin latni, tetapti kennttlian tlis kembsli kepndn keimnnnrt'

oleltkarenaitu,berikanlnhnnk(mantnukepadaoranS-oranSyangbertakrua

' A/Sayq Jrl"h *seorangyang melakukan dosa besar atau seseorangyang selalu melakukan

dosa kecil.
' )iiiiii)nadalah ikatan atau lidi vang dilekatkan pada.dindins untut.' 1;1^slliilliHiiic;

Maksudnva, seseorang akan menladi semakin jauh disebabkan.lnellrngSalKan amalan

t;il#;."k;;;ir": ;i; l.-u.iri t.puan keimanan yang kokoh dengan. menyesali

;;;i;l;";i"run aii*[gurr''o" iti"-"iti' ibarat seekor'kuda vang menjauhi ikatannva

a;G;"ai;. kembali R'ipada ikatannya semula'
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dan orang-orang Mukmin yang gemar berbuat kebajikan di qntara korisn."r
HR Ahmad dengan saned baik dan dinyatakan hasan oleh Suyuthi.

Ibnu Taimilyah berkata, "seseorang yang sering meninggalkan shalat,
meskipun termasuk orang yang membutuhkan bantuan, tidak layak diberi
bantuan, sampai dia bertaubat dan konsekuen dalam menjalankan shalat. Hal
ini memang benar, karena meninggalkan shalat adalah dosa besar dan bagi
yang meninggalkannya tidak sepatutnya diberi bantuan sampai dia bertaubat
kepada Allah. Hal yang sama jug berlaku bagi orang yang suka berbuat sia-
sia, dan orang yang tidak merasa malu dalam melakukan kemungkaran dan
kesesatan. Mereka adalah orang yang memiliki hati nurani yang mati, kemurnian
jiwanya telah sirna dan kepekaan untuk berbuat amal kebaikan sudah tidak
ada pada dirinya. Mereka tidak pantas diberi zakat, kecuali apabila pemberian
tersebut dapat merubah pola pikir dan perbuatan mereka sehingga menjadi
lebih baik, menyadarkan mereka, membangkitkan keinginan untuk berbuat
kebaikan, dan menumbuhkan keinginan untuk melakukan ketaatan terhadap
ajaran agama."

Larangan Membeli Sesuatu yang Sudah Dizakatkan

Rasulullah saw. melarang seseorang yang telah mengeluarkan harta
zakatnya untuk membelinya lagi supaya tidak kembali lagi memiliki apa

yang telah diberikan kepada Allah swt., sebagaimana beliau melarang kaum
Muhajirin kembali lagi ke Mekah setelah mereka meninggalkannya sebagai
kaum Muhajirin. Dari Abdullah bin umar ra., bahwa umar bin Khaththab ra.
pernah memberikan kepada seseorang seekor kuda sebagai kendaraan dalam
perjuangan di jalan Allah. Namun, kuda tersebut dijual. Melihat itu, Umar ra.
hendak membelinya lagi. Sebelumnya, umar menanyakan hal keinginannya
kepada Rasulullah saw.. Rasulullah menjawab,

!nr; -, ,,: V; ,;J V

"langanlah engkau *r*brliryo'. sebab, engkau tidak dibenarkan memiliki zakat

yang telah engkau keluorkan."2 HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai.

' HR Ahmad dalam al-Musnad, jilid III, hal. 5 5 dan 38.
' HR Bukhari, kitab "az-Zakah," bab "Hal Yustara Shadaqatuhu?" iilid II, hal. r sz densan

lafal, "Ld Tasytari Wa Ld Ta'uddu," dan kitab "al-Hibah,'' bab ,,ld2a Hamala ,a[a 
FaraTin,

Ja Huwa.ka al-'umari wa ash-Shadaqah," jilid III, hal. zr8. Muslim, kitab "al-Hibar," bab
"Karah.ah Syira' al-.lnsan..ma la1lg(lriqa bi'hi mimman Tushaddaqa Alayhi," ltljilid IIi, h;i.
r z4o. Abu Daud, kitab 'hz-Zakah," bab "ar- Rajul yabta'u Shadaqatahu:' 1 r 5 91 1'.iitia tt. trat.
z5r. Nasai, kitab "az-Zakah,"t:ab "Syira'ash-Shadaqah." [:or7]'jilid V frai.-i<id. Tirmidzi
kitab "az-Zakah,"bab "Ma.Jah f Karahiyah at-AwdJi ash-shada,tiah." t668l jilidiil, hal. +2.
Ahmad dalam al-Musnad, jilid il, hal. i. ss dan roi. Ar-Muwaththa'kitabLaz-Zakdh,"b;b
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Imam Nawawi berkata, "Hal ini merupakan larangan yang bersifat makruh,
bukan larangan yang bersifat haram. Oleh karena itu, seseorang yang bersedekah

dengan suatu barang, memberikan zakat, kifurat nazar, dan ibadah-ibadah yang

lain, adalah makruh bila dia membelinya lagi dari orang yang menerimanya,

baik diterima melalui hibah maupun melalui pilihannya sendiri. Tetapi, jika
seseorang memperoleh barang tersebut melalui warisan, maka semacam ini
tidak makruh bila dia membelinya lagi."

Ibnu Baththal berkata, "Sebagian ulama memandang makruh apabila

seseorang membeli kembali barang sebagai zakat dari harta yang dimiliki, yang

sudah diserahkan kepada orang lain. Hal ini berdasarkan pada hadits Umar ini."
Ibnu Mundzir berkata, "Hasan, Ikrimah, Rabi'ah, dan al-Auza'i membolehkan
membeli lagi barang zakat yang telah diberikan kepada orang yang berhakl'
Pendapat ini dianggap kuat oleh Ibnu Hazm berdasarkan hadits Abu Sa'id al-

Khudri ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Tidak dihalalkan zakat bagi

orangkaya kecuali bagi lima golongan; bagi orangyangberperangdi jalan AIIah,

orang yang menjadi amil zakat, orang yang berutang, orang yang membeli zakat

dengan hartanya, atau orang yang mempunyai tetangga miskin lalu berzakat

kepadanya, namun orang miskin tadi menghadiahkan zakat tersebut kepada

orang kaya."'

Aniuran Memberikan Zakat kepada Suami dan Kerabat

lika seorang istri memiliki harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka

dia dibolehkan memberikan zakat dari hartanya kepada suaminya apabila

dia termasuk orang yang berhak menerimanya. Sebab, istri tidak diwajibkan
memberi nafkah kepada suaminya. Pahala memberi zakat kepada suami lebih
besar daripada memberikannya kepada orang lain. Dari Abu Sa'id al-Khudri
ra., bahwa Zainab, istri Ibnu Mas'ud, pernah bertanya, wahai Rasulullah,

engkau telah memerintahkan untuk mengeluarkan sedekah pada hari ini dan

aku mempunyai perhiasan yang hendak aku sedekahkan. Tetapi Ibnu Mas'ud

berkata bahwa dirinya dan anaknya lebih berhak menerima sedekahku itu.
Rasulullah lantas bersabda,

l-de ! 5'Jai J,. -;--1 !.i 1,t .LV 1; cs i.,";jt U,t-a

"tbnu tv'tnlua benar. Suamimu dsn an'.akmu triit toyoto untuk menerimq

sedekah darimu."2 HR Bukhari.

"Itytl*'^Lshadaqah wa at-Awdfha," ISo] jilid I, hal. z8z.
' Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.

' HR Bukhari,lcttab "Wujub az-Zakdh,"bab "az-Zakkh'ala al-Aqdribl'jilid II, hal. r49-r49.
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Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syaf i,Ibnu Mundzir, Abu yusuf,

Muhammad, golongan zhahiri,dan satu riwayat dari Ahmad. Abu Hanifah dan
yang lain berpendapat, istri tidak boleh memberikan zakat kepada suaminya.
Menurut mereka, hadits zainab tersebut berkaitan dengan sedekah yang bersifat
sunnah, bukan zakatyangsifatnya wajib. Imam Malik berkata, "fika zakat yang
diterima akan dipergunakan untuk memberi nafkah kepada istrinya, yang
demikian itu tidak diperbolehkan. Tetapi, jika dipergunakan untuk keperluan
yang lain, maka hal yang sedemikian tidak menghalangi seorang istri untuk
memberikan zakat hartanya kepada suaminya sendiri."

zakatjuga diperbolehkan diberikan kepada sanak kerabat, seperti saudara,
baik laki-laki maupun perempuan, bapak saudara, ibu saudara, baik dari pihak
bapak maupun dari pihak ibu, jika mereka berhak menerimanya menurut
sebagian besar ulama. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

"sedekah (zakat) kepada orang miskin merupaknn satu sedekah, sedangkan
jika diserahkan kepada kerabat, maka dis berhak mendapatkan dua (pahala),
(pahnla) menjalin hubungan persaudarnan dan sedekah.'r HR Ahmad, Nasai,
dan Tirmid zi yang menyatakannya sebagai hadits hasan.

Zakat Boleh Diberikan kepada Orang yang Sedang Menuntut llmu,
bukan kepada Ahli lbadah

Imam Nawawi berkata, "iika ada seseorang yang mampu mencari nafkah,
tetapi dia disibukkan menuntut ilmu yang dianjurkan oleh agama, sehingga dia
tidak memungkinkan untuk bekerja, karena jika dia bekerja, hal tersebut akan
mengganggu dirinya dalam menuntut ilmu, maka dia diperbolehkan menerima
zakat. Sebab, hukum menuntut ilmu adalah fardhu kifayah. Sebaliknya, jika
ada seseorangyangsedang menuntut ilmu dan masih memungkinkan baginya
untuk mengais rezeki (bekerja), maka dia tidak diperbolehkan menerima zakat,
walaupun tinggal di daerah kawasan sekolahan. Pendapat yang saya kemukakan
ini merupakan pendapat yang sahih dan masyhur."

Maksudnya, memperoleh pahala bersedekah.
Maksudnya, dalam perbualan ini terdapat dua pahala; pertama, pahala silaturrahim. Kedua,
pahala seilekah.
HR Tirmidzi kitab "az-Zakdhl'bab "M6 Jhh fi ash-Shadaqah 'ala Dzi al-eurbd,,, [6tS].Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasanl' jilid III, h;1. 38-39. Nasai, kitab "az-Zaidh,"bai "6si-
Shadaqah'ala al-.Aqhrib," lz58zl.lbnu Majah, Uiti! "ii-Zafah,t'bab,,Fadhl ash_Snaiaqii,"
Ir8aa] jilid I' hal. 59r. Darimi kitab "az-Zakdh,"bab "ash-shadaqah'ala ar-earabah," jilid
I,hal. 397. Ahmad dalam al-Musnad, ji\id IV, hal. 17, r8 dan zr{.



Imam Nawawi berkata, "seseorang yang memfokuskan diri untuk

melakukan ibadah-ibadah sunnah sampai dia tidak mampu mencari nafkah

disebabkan seluruh waktunya digunakan untuk beribadah sunnah, maka

menurut kesepakatan ulama, orang semacam ini tidak diperbolehkan menerima

zakat. Sebab, manfaat ibadahnya terbatas pada dirinya sendiri, berbeda dengan

orang yang menuntut ilmu pengetahuanl'

Hukum Menggugurkan Hutang Sebagai Pembayaran Zakat

Dalam al-Majmi', imam Nawawi berkata, "|ika seseorang meminjamkan

uangnya kepada orang miskin yang mengalami kesulitan untukmelunasinya' lalu

dia berkeinginan untuk menjadikan uang yang dipinjam orang miskin tersebut

sebagai zakat dengan mengatakan, uangku yang ada padamu aku jadikan sebagai

pembayaran zakatku. Mengenai hal ini, ada dua pendapat. Pendapat pertama

dan merupakan pendapat yang lebih kuat, mengatakan bahwa mengalihkan

uang yang dihutang orang miskin sebagai zakat tidak dibolehkan. Pendapat ini

dikemukakan oleh mazhab Ahmad dan Abu Hanifah. Sebab, zakat masih berada

dalam tanggungjawabnya, dan tanggungannya belum tertunaikan kecuali dengan

menyerahkannya kepada orang yang berhak. Pendapat kedua menyatakan

bahwa perbuatan yang demikian sudah sah. Pendapat ini dikemukakan oleh

mazhab Hasan al-Bashri dan Athai Sebab, jika pemberi hutang memberikan

sesuatu kepadanya lalu mengambil lagi apa yang diberikannya, maka yang

demikian dibolehkan. Kasus seperti ini sama dengan orang yang memiliki

uang titipan lalu diberikan kepada pemegang titipan sebagai pengeluaran zakat.

Dengan demikian, dia sudah sah baik diterima secara langsung maupun tidak.

Sebaliknya, jika seseorang membayar zakat dengan syarat harus mengembalikan

lagi zakatnya sebagai pelunasan hutangnya, menurut kesepakatan ulama'

perbuatan ini tidak sah dan kewajiban berzakat belum gugur. Begitu juga, tidak

sah membayar hutang dengan cara seperti ini berdasarkan kesepakatan ulama'

Tetapi, jika mereka berniat seperti itu tanpa membuat syarat terlebih dahulu,

maka menurut kesepakatan ulama, hukumnya dibolehkan dan sudah dianggap

sah sebagai bentuk zakat. Dan apabila pengeluaran zakat tersebut dikembalikan

kepada si penghutang sebagai bayaran hutangnya, maka dia dinyatakan telah

menunaikan zakatl'

Mengalihkan Zakat

Para fuqaha sepakat bahwa mengalihkan zakat dari suatu Negara ke Negara

yang lain kemudian diberikan kepada orang yang berhak hukumnya boleh,

jika penduduk Negara setempat tidak membutuhkan zakat lagi. Namun, jika
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penduduk Negara setempat masih membutuhkan, beberapa hadits menegaskan,
di setiap Negara harus dibagikan zakat kepada fakir miskin di kalangan
penduduk Negara setempat dan tidak boleh dipindahkan ke Negara lain. sebab,
tujuan memberikan zakat adalah untuk menutupi kebutuhan fakir miskin pada
Negara setempat. oleh karena itu, seandainya dibolehkan memindahkan zakat
dari suatu Negara ke Negara yang lain, di samping adanya fakir miskin di
Negara tersebut, tentunya tindakan semacam ini akan menyebabkan fakir
miskin Negara setempat tetap dalam kekurangan. Dalam hadits Mu'adz yang
disebutkan sebelumnya dinyatakan,

l+,.a Ji3;,.i9:+i j: b"i ,i;; * ir if;i
"nrrfiolrrt o, irpoao *r*Or, t onwa ruerekn diwajibkan mengeluarkntt zaknt

ynng diambil tlari orang kaya dari nrcreka kernudian diseraltkan kepada orang
niskin di antara mereka."

Abu fuhaifah berkata, seorang pemungut zakat Rasulullah saw. datang
kepada kami. Dia mengambil zakat dari orang kaya di antara kami lalu
diberikan kepada orang-orang miskin di antara kami. Ketika itu, aku adalah
anak yatim dan dia memberikan seekor anak unta kepadaku., HR Tirmidzi
yang menyatakannya sebagai hadits hasan.

Dari Imran bin Hushain, bahwasanya dia diangkat sebagai amil zakat.
Setelah kembali dari tugasnya, dia ditanya, mana harta yang kalian kumpulkan?
Dia menjawab, apakah kalian mengutusku hanya untuk mendapatkan harta?
Kami mengumpulkannya sebagaimana kami mengumpulkan pada masa
Rasulullah saw., dan kami membaginya sebagaimana dulu kami membagi..
HR Abu Daud dan Ibnu Majah.

Thawus berkata, di dalam surat Mu'adz tertera, "yang keluar dari satu
Negarar ke Negara yang lain, maka zakat sepersepuluhnya hendaknya diberikan
kepada Negara setempat." HR Atsram dalam Sunannya.

Hadits-hadits ini dijadikan sebagai landasan hukum oleh ulama fikih
bahwa zakat harus diberikan kepada fakir miskin di Negara setempat. Setelah
mereka sepakat bahwa zakat boleh dipindahkan dan diberikan kepada orang
yang lebih berhak menerimanya, jika penduduk Negara setempat tidak lagi

HR Tirmidzi 1<ttab'hz-zakdh,"bab "Md Jhh Anna ash-shadaqah Tu'khadz min al-Aphniya' faTuradduf al-Fya.a1a'i'lo+il)tlid_rlJrhal 3r.Haditsinidhaif.LihatTamdm"tttiiiifittdill
HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh," bab "Ha Tuhmal min'Baladin ila Baladin?'; lro:ii iitia
II, hal..z76. Ibnu Majah, kitab 'hz-ZakAh," bab .Md 

lab f ,Umndl ori_Sioao,iii,;(id;;ljilid I, hal. 579.
Al Mikhlaf; Negara. Atsar ini munqathi' diantara Thawus dengan Mu adz. oleh karena itu,
a anau.
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membutuhkannya, mereka berselisih pendapat lagi apakah dibolehkan
memindahkan zakat dari suatu Negara ke Negara lain?

Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa memindahkan zakat hukumnya
adalah makruh kecuali dalam beberapa keadaan berikut, yaitu; r. Apabila akan
diberikan kepada kaum kerabat yang lebih membutuhkan karena yang demikian
akan semakin mempererat hubungan persaudaraan. 2. Dialihkan karena akan
diberikan kepada suatu golongan yang lebih membutuhkannya ketimbang
penduduk Negara asal. 3. zakat dipindahkan karena lebih bermanfaat bagi kaum
Muslimin. 4. Dipindahkan dari Negara perang ke Negara Islam. 5. Dipindahkan
karena akan disalurkan kepada penuntut ilmu. 6. Atau, karen a zakat tersebut
dibayar sebelum tiba masanya satu tahun.

Mazhab Syafi'i berpendapat, tidak dibolehkan memindahkan zakat, tapi
hendaknya diberikan di Negara harta tersebut diperoleh, kecuali jika tidak
dijumpai lagi orang yang berhak menerirna zakat di Negara tersebut. Dari Amru
bin S1'u'aib, bahwa Mu'adz bin fabal tetap tinggal di daerah |anad sejak Rasulullah
saw mengutusnya hingga beliau wafat. Kemudian, dia datang menghadap umar,
namun dia dikernbalikan ke tempat tugasnya lagi. Muhdz pun mengirimkan kepada
Umar sepertiga dari hasil zakat. Hal ini mengundang protes dari umar, dia berkata,
aku tidak mengutusmu sebagai pemungut upeti, tetapi aku mengutusmu untuk
mengambil zakat dari orang-orangkaya, lalu membagikannya kepada orang-orang
miskin di kalangan mereka. Mu'adz berkata, aku tidak akan mengirimkan apa pun
kepadarnu bila aku menernukan orang yang berkenan rnenerima zakat dariku.
Pada tahun berikutnya, Mu'adz rnengirimkan separuh hasil zakat dan keduanya
pun saling menyarnpaikan sanggahan sebagaimana pada tahun sebelumnya. pada

tahun berikutnyalagi, Mubdz rnengirirnkan semua hasil pengambilan zakat hingga
Umar kembali memberi teguran. Muadz berkata, aku tidak mendapatkan seorang
pun yang bersedia menerima zakat, karena itu, aku mengirimkannya kepadamu.,
HR Abu Ubaid.

Menurut imarn Malik, tidak dibolehkan memindahkan zakat kecuali pendu-
duksuatu Negara sangat membutuhkannya. Maka, dalam keadaan demikian, kepala
Negara dapat memindahkannya ke Negara tersebut setelah dipertimbangkan.

Menurut mazhab Hambali, tidak dibolehkan memindahkan zakat dari satu
Negara ke Negara lain yang berada dalam jarak qashar, tetapi wajib dibagikan
di tempat di mana zakat tersebut wajib diberikan, atau daerah sekitarnya yang
kurang dari jarak yang diperbolehkan mengashar shalat.

' Al-Amwhloleh Abu Ubaid Ir9r
tidak pernah berjumpa dengan
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Abu Daud berkata, 'Aku pemah mendengar Ahmad ditanya, apakah zakat

boleh dikirim dari suatu Negara ke Negara lain? Dia menjawab, tidak boleh.

Dia ditanya lagi, bagaimana jika keluarga orang yang membayar zakat berada

di sana? Dia menjawab, juga tidak boleh. Tetapi jika golongan fakir miskin di

Negara tersebut tidak membutuhkan zakat lagi, maka memindahkan zakat ke

Negara lain hukumnya boleh. Mereka berlandaskan pada hadits Abu Ubaid

yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Qudamah berkata, "Jika zakat tetap dipindahkan, menurut pendapat

mayoritas ulama, hal yang sedemikian tetap sah. Seandainya seseorang

berada di suatu Negara, sedangkan hartanya di Negara lain, maka yang perlu

diperhitungkan adalah Negara di mana harta tersebut berada. Sebab, harta

merupakan sebab diwajibkannya berzakat di samping pandangan orang-orang

yang berhak menerimanya pasti tertuju kepada harta tersebut. Jika sebagian

harta berada di tempat pemilik, sedangkan sebagian lagi berada di tempat

yang lain, hendaknya zakat seluruh hartanya dibayar di tempat di rnana dia

bertempat tinggal. Hal ini yang berkaitan dengan zakat harta. Adapun zakat

fitrah, hendaknya dibagikan di Negara yang menjadi tempat tinggal orang yang

mengeluarkan zakat, baikhartanya berada di Negaranya sendiri maupun tidak.

Sebab, zakat fitrah berkaitan erat dengan zakat itu sendiri dan ia menjadi sebab

diwajibkannya, bukan pada harta."

Kesalahan dalam Menyerahkan Zakat

Sebelum ini telah dibahas mengenai orang yang boleh menerima zakat

dan orang yang dilarang menerimanya. Kemudian, jika orang yang wajib

berzakat salah dalam memberikan zakatnya kepada seseorang yang dilarang

menerimanya dan mengabaikan orang yang berhak menerimanya tanpa

disengaja, lantas dia menyadari apa yang telah dilakukannya adalah salah,

apakah hal yang sedemikian dapat menggugurkan kewajiban zakat atau zakat

tersebut masih menjadi tanggungannya, sampai diserahkan kepada orang yang

berhak menerimanya?

Dalam masalah seperti ini, para ulama fikih berbeda pendapat. Abu

Hanifah, Muhammad, Hasan, dan Abu Ubaid berpendapat, apa yang telah

dilakukannya sudah sah dan dia tidak diwajibkan lagi untuk membayar zakat.

Dari Ma'an bin Yazid, dia berkata, suatu ketika, bapakku, Yazid, mengeluarkan

uang dinar sebagai pengeluaran zakatnya lalu diberikan kepada seorang laki-

laki di dalam masjid supaya dibagikan. Melihat hal itu, aku datang ke masjid

dan mengambil zakat tersebut lalu aku membawanya ke depan bapakku. Dia

..i.l

ll
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berkata, demi Allah, aku tidak bermaksud memberikan zakat ini kepadamu.

Akhirnya, kami pergi menghadap Rasulullah dan memberitahukan masalah

ini kepada beliau. Beliau bersabda,

; r;_ -";i 6 J-s ,4; i e:; u :n

"Kamu memperolelt apa yang kr*, niotkrn, wahai Yazid; dan kamu wshai

Ma'an, memperoleh npn yangkamu ambil."l HR Ahmad dan Bukhari.

Hadits ini, walaupun ada kemungkinan maksudnya adalah sedekah tersebut

merupakan sedekah sunnah, namun kata'apa' dalam sabda Rasulullah "apa

yang kamu niatkanl' masih bersifat umum. Sebagai penguat atas pendapat

yang mereka kemukakan, mereka mengemukakan satu dalil yang lain, yaitu

hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Seorang laki-laki (dari bani

Israel) berkata, aku akan mengeluarkan sedekah malam ini. Pada malam itu, dia

keluar dengan membawa sedekahnya lalu dia meletakkan sedekahnya di tangan

seorang pencuri. Pada pagi harinya, orang-orang membicarakan bahwa tadi

malam ada pencuri yang diberi sedekah. Laki-laki tadi berkata, ya Allah, bagi-

Mu segala puji, sungguh aku akan mengeluarkan sedekah (lagi). Dia pun keluar

dengan membawa sedekahnya lalu meletakkannya di tangan seorang pelacur.

Pada pagi harinya, orang-orang membicarakan bahwa semalam ada seorang

pelacur diberi sedekah. Laki-laki tadi berkata, ya Allah bagi-Mu segala puji,

ternyata sedekahku diterima seorang pelacur. Sungguh, aku akan mengeluarkan

sedekah. Dia pun keluar dengan membawa sedekahnya,lalu meletakkannya di

tangan seorang yang kaya. Pada pagi harinya, orang-orang membicarakan bahwa

semalam ada orang kaya yang diberi sedekah. Laki-laki tadi berkata, ya Allah,

bagi-Mu segala puji, ternyata sedekahku jatuh di tangan pelacur, pencuri, dan

orang yang kaya. Pada waktu tidur, dia bermimpi, dan dalam mimpinya ada

yang berkata kepadanya; adapun sedekahmu kepada pencuri maka diharapkan

ia dapat menghentikannya dari perbuatan mencuri. Sedangkan sedekahmu

kepada pelacur, maka diharapkan ia dapat menjaga diri dari pelacuran. Adapun

sedekahmu kepada orang kaya, maka mudah-mudahan dia mengambil pelajaran

lantas menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan Allah kepadanya."'

HRAhmad, Bukhari, dan Muslim

HR Bukhari, kitab "az-ZakAh," bab "Idza Tashaddaqa 'ala Ibnihi wa Huwa Ih Yasy'ur," jllid
II, hal. r38. Darimi kitab "az-Zakhh," bab 'fi mhn Yatashaddaqa 'ala Ghindn," jilidl,hal.
l8S-:86. Ahmad dalam al-Musnad, jllid III, hal. 47o.
HR Bukhari, kitab 'hz-Zakdh," bab "Idza Tashaddaqa hla Ghindn, wa Huwa Ih Ya'lam,"

Ir4zr]. Muslim,l<ttab "az-Zakdh," bab "Tsubut Ajri al-Mutashaddiq, wa In Waqalat ash'
Shadaqah fi Yad Ghayr Ahliha," [28] jilid II, hal. 7o9. Nasai, kitab "az-Zakhh," bab "Idza
Athda Ghaniyyan wa Ih Yasy'un" [2523] jilid V, hal. 5 5.
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Rasulullah juga pernah bersabda kepada seorang laki-laki yang meminta

zakat kepada beliau,

tE t:#i .,r;li eu a --{
"lika engkau terntnsuk ornnf lonf berhak *rr,rri*o

memberikan hakmu."

J1
:

znkat itu, tentu ttku

,t
"l . 'rb; \ j.q; L<:r,"i ui: i:

aknn member:ikon rrl,ogio,ny, t rpoaomu,

zskat ini bagi orang kaya tidak pula ornng

Kemudian Rasulullah memberikan zakat kepada dua orang laki-laki yang

bertubuh tegap dengan bersabda,

g:\,

),
"lika engkau menglrcndaki, aku

natnun tidok oda bagian dalnm lnrta
kuat yang mamltr berusahr."1

Dalam al-Mughni disebutkan, "Sekiranya arti kaya yang sebenarnya diper-

hitungkan, niscaya pendapat mereka itu belumlah cukupi' Imam Malik, Syah'i,

Abu Yusul Tsauri, dan Ibnu Mundzir berpendapat, tidak sah memberikan zakat

kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Jika ternyata orang yang membayar

zakat salam mernberikan zakatnya, dia rnasih diwajibkan membayar zakatnya

sekali lagi kepada orang yang berhak menerimanya. Sebab, dengan memberikan

zakat kepada yang tidak berhak menerimanya, berarti dia belum terlepas dari

tanggungannya, sama halnya dengan berutang kepada orang lain."

Menurut mazhab Ahmad, jika mernberikan zakat kepada seseorang yang

diyakini fakir, namun ternyata kaya, maka dalam masalah ini terdapat dua

riwayat. Riwayat pertama mengatakan sudah sah, sedangkan riwayat kedua

menyatakan tidak sah. Namun, jika ternyata orang yang menerima zakat tersebut

adalah seorang budak, orang kafit seseorang dari keturunan Bani Hasyim, atau

masih mempunyai pertalian kekeluargaan dengan orangyang membayar zakat

di mana mereka tidak dibolehkan menerima zakat darinya, dalam masalah

ini hanya terdapat satu riwayat dari Imam Ahmad, yaitu dia belum bebas dari

kewajiban rnembayar zakat dengan memberikannya kepadanya, Sebab, untuk
membuktikan mana yang miskin dan yang kaya agak sulit, lain halnya dengan

golongan-golongan selain itu. Allah swt, berfirman,

.i;Ar <, -# S,ati l'- g!."l( rvr)l
\--l'

1

' Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.
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"Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kayn knrena memelihara

diri dari minta-minta. " (Al-Baqar ah l2l: 273\

H u ku m Memberi ka n Zakat Seca ra Teran g-Tera n ga n

Seseorang yang hendak mengeluarkan zakat dibolehkan menyerahkan

zakatnya secara terang-terangan, baik zakatyang dikeluarkan wajib maupun

sedekah sunnah, dengan syarat tidak bertujuan untuk memamerkannya.

Bagaimanapun, menyerahkan sedekah secara sembunyi adalah lebih diutamakan.

Allah swt. berfirman,

" "p7.;t iffii 6 je66j,;3 oy"er* * iii\,!& ;,1

"likakamu menampakkan sedekah(ntu), maka itu adalahbaik seksli. Dan jikn

knmu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada oranS-ornng fakir, mnka

meny emb uny ikan i t u I eb ih b aik b a gimu. " (Al-B aqar ah J2l: 271'1

Imam Ahmad, Bukhari, dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah,

bahwasanya Rasulullah bersabda,

i-, t t, .o. r,o. ti, t ' ' ' ,rlr.ru,o,
.,1r ;>u-'ur -,u; .J:6t ;u!r r;u )l ,* \;;" * =.e 

A\ d)b'-^;.i
o'

,^1L t;,^t:, - .Vt V - a, e tl;" 8,^r'),-or^ju 3k t -V'tt'r, t ot ., tl..,i". :, "',' .,,'."i, -r' . "-'o 
.a d,r.. 

"',,,:i'.i,,^:=*; t;S U 
"JL"*: iI; I ; cLoU--b atJe' rrJa: !:1 ,^=)c \37:

,'... ,:u7,o ,6.. t.t.. ,'.,. :..' ,. .-: ",r.,

-Jt lg; -; rr);iir et -Sr':,0\-g:--;'\;,-o cQt-- ,lt 'f > );::
J-tV, ^6r -rr-*i ui :lw lii

"Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Atlah cli barnnh naungan-Nya

pada hari ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan-Nya, yaitu; pemimpin

yang adil, pemuda yang tumbuh dengan mengabdikan dirinya kepada Allnh,

seorangyanghatinya selalu terpautkepadamasjid, dua ornngyang salingmencintai

knrena Allah swt.; mereka berkumpul ksrena Allah dun berpisah juga karena Allqh,

seseorang yang memberiknn sedeknh secara sembunyi hingga tangan kirinya tidak

mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, orang yang selnlu

Berdzikir kepada AIIah di tempnt yang sunyi hinggnbercucuran air matanya, dan

orang yang digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan paras

yang cantik, namun dia menjawab; aku takut kepada Allah swt."1

' HR B"kt"*t,kitab "az-Zakdh,"bab "ash-shadaqah bi al-Yamin," jilid II, hal. r38 dantitab
'hl-Muhdribin min Ahli al-Kufr wa ar-Riddah."'bab "Fadhl man'Taraka al-Fawahisy," jilid
VIII, hal. zo3. Muslim, l<ttab ''az-Zakhh,"bab "Fadhl lkhfa' ash-Shadaqah," lstljilid ll' hal
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Ad zakatFitrah b4
Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan saat berakhirnya puasa

Ramadhan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap Muslim, baik anak-

anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, budak maupun

orang yang merdeka.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., dia berkata,

Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah saat berakhirnya bulan Ramadhan sebanyak

satu shd korma atau satu shd gandum kepada budak dan orang merdeka, lakilaki
dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin.'

Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah disyariatkan di bulan Sya ban pada tahun kedua Hijriah. Hikmahnya

adalah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan dan perkataan sia-

sia dan keji dan untuk membantu orang-orang miskin dan tidak mampu.

Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.,

dia berkata, "Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian

bagi orang yang berpuasa sekiranya di dalam puasanya terdapat perbuatan sia-

sia'dan kata-kata kotor, r dan sebagai makanan bagi orang miskin. Barangsiapa

yang membayarnya sebelum shalat hari raya, maka ia merupakan zakatyang

diterima (di sisi Allah), dan yang membayarnya setelah shalat hari raya, maka

ia menjadi sedekah sebagaimana sedekah yang laini'o

Tt5.Tirmidzikitab "az-Zuhd," bab "Md ldh f al-Hubb f Allah," Izrgrl jilid lV hal. sg8.
Nasai, kitab 'Adab al-Qudhah," bab "al-lmam al-'Adil," Isr8o] jilid VllI, hat, zzz-zzj. Al-
Muwaththa'kitab "asy-Syi'in"bab "Mh ldhf al-Mutahdbbinf Allah," U+ljilid II, hal. 852.
Ahmad dalam al-Musnad, jllid ll, hal. +lg.

' HR Bukhari, kitab "az-Zakdh," bab "Fardh Zakhh al-Fithri," jiIld II, hal. 16r dan bab
"shadaqah al-Fithri 'ala al-'Abdi wa Ghayrihi nin al- Rikaz, jilid II, hal. r 6 r . Muslim, kitab
"az-Zal{hh."bab "Zakdh al-Fithri'ala al-Rikaz min at-Tamar wa asy-Sya'ir," Irz, r+ dan r6]
jilid II, hal. 677-678. Abu Daud, kit^b 'hz-Zakah," bab "Kam Yu'adda fi Zakhh al-Fithri?"
Ir6rr dan r6r j] jilid ll, hal. 263 dan 166. Ibnu Majah, kitab"az-Zakdh,"bab"Shadaqah
al-Fithri," {r8z6l iilid l. hal. s8+. Nasai, kitab "az-Zakhh,"bab "Fardh Zakah al-Fithri'ala
al-Rikaz duna al-Muhhidin," lz5o3-z5oql jilid V hal. +8. Darimi kitab "az-Zakhhibab'ft
Zakdh al-Fithrt," jilid I, hal. jgz. AI-Muwaththa'kltab "az-Zakdh,"bab "Mdkilah Zakhh al-
Fithri," lszl jilid I, hal. 284. Ahmad dalam al-Musrtad, j\lid II, hal. roz dan r37.

' Al-Laghwu adalah perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat.
I Al-Rafats adalah kata-kata kotor.
'?' HR Abu Daud, kitab "az-Zakhh,"bab "Zakdh al-Fithri," [t6o9] jilid II, hal. z6z. Ibnu Majah,

kitab'hz-Zakdh,"bab "shadaqah al-Fithri," [r827] jilid I, hal. 585. Daraquthni kitab "Zakdh
al-Fithri," Ir jjilid II, hal. rl8.
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Siapa yang Waiib Mengeluarkan Zakat Fitrah?

Zakat fitrah diwajibkan kepada setiap Muslim yang merdeka dan memiliki
kelebihan makanan selama satu hari satu malam sebanyak satu sha' dari makanan

pokok untuk keluarganya.' ZakaI fitrah diwajibkan kepada seseorang dan

keluarga yang menjadi tanggungannya, seperti istri dan anak-anaknya, begitu

pula pembantu yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya.

Banyaknya Zakat Fitrah

Banyaknya zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah satu sha" gandum,

jagung, korma, anggur, keju, beras, jagung, atau bahan makanan pokok lainnya.

Abu Hanifah membolehkan berzakat dengan memberikan uang yang senilai

dengan bahan makanan pokok yang dipergunakan untuk zakat fitrah. Dia

berkata, 'Apabila seseorang yang hendak b erzakat memberikan gandum, maka

kadar yang diperlukan cukup setengah sha' saja."

Abu Said al-Khudri berkata, ketika Rasulullah saw. masih berada di tengah

kami, kami mengeluarkan zakat fitrah untuk setiap anak-anak dan orang

dewasa, merdeka ataupun budak, adalah satu sha'makanan, satu sha'keju, i satu

sha' jagung, satu sha' korma, atau satu sha' anggur. Karni selalu mengeluarkan

sebanyak itu hingga Mu'awiyah datang untuk menunaikan ibadah haji atau

umrah. Dia memberitahukan orang-orang dari atas mimbar, dan di antara

yang disampaikan adalah, "Padaku, dua mud gandum Syam sama banyaknya

dengan satu sha korma." Orang-orang akhirnya berpegang dengan ucapannya

itu. Abu Sa'id berkata, aku tetap akan mengeluarkan sebanyak yang aku lakukan

sebagaimana sebelumnya selama aku masih hidup.a HR Bukhari, Muslim,
Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud.

Tirmidzi berkata, "Inilah yang diamalkan oleh sebagian ulama. Mereka

Ini adalah mazhab Malik, Syaf i dan Ahmad,. Syaukani berkata, "Ini mazhab yang paling
benar." Namun menurut mazhab Hanafi, zakat fithrah diwajibkan kepada orang yang
memiliki nisab harta yang telah mencapai nisabnya.
Satu s/ia' sama dengan empat mud. Satu mud sama dengan segenggam beras yang berada
di dalam genggaman kedua telapak tangan orang laki-laki yang memiliki ukuran tangan
yang sedang. Id menyamai satu mangkuk dan sepertiga mangkuk atau dua mangkuk.
Al-Aqith adalah keju kering, namun masih ada sisa buihnya.
HR Bukhari, dalam satu hadits yang panjang namun ada pula hadits yang lebih ringkas
kitab "az-Zakhh," bab "Sha' min Zabib," jilid II, hal. r6r-r62. Muslim, futab "az-Zakdh,"
bab "Zakdh al-Fithri'ala al-Rikaz min at-Tamar wa asy-Sya'ir," Ir8-r9] jilid II, hal. 678 dan
679. Abu Daud, kitab 'hz-Zakhh,"bab "Kam Yuadda f Shadaqah al-Fithri?" Ir 6r 6] jilid ll,
hal. 26.; Tirmidzi l<ttab "az-Zakdh," bab "Mh lhh f Shadaqah al-Fithri," [6Zr] jilid III, hal.
5o. lbnu Majah, kttab "az-Zakhh,"bab "shadaqah al-Fithii," I r 8zs] jilid I, hal. 585. Nasai,
krab 'hz-ZakAh," bab'ht-Tamar fi Zakhh al-Fithri," [zsrr] jilid V hal. lr. Darimi kitab
"az-Zakhh,"bab fi Zakilh al-Fithri," jilid I, hal. 392.
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mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' tanpa membedakan jenis makanan
yang dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaf i dan IshaqJ'

sebagian ulama menyatakan bahwa segala jenis makanan yang hendak
dijadikan sebagai pengeluaran zakat fitrah haruslah satu shal kecuali gandum,
yaitu setengah sha saja. Ini merupakan pendapat Sufyan, Ibnu Mubarak, dan
penduduk Kufah.

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah

Para ulama fikih sepakat bahwa zakat fitrah diwajibkan pada akhir bulan
Ramadhan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batasan waktu wajib
itu. Menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, Syaf i dalam pendapatnya versi baru
(Qaulul jadid) dan menurut satu riwayat dari Malik, bahwa waktu wajib untuk
mengeluarkan zakat dimulai ketika terbenamnya matahari pada malam hari
raya. Sebab, ketika itu merupakan waktu berakhirnya puasa Ramadhan.

Namun, menurut Abu Hanifah, Laits, Syafii dalam pendapatnya versi lama
dan menurut satu riwayat dari Malik, bahwa waktu wajibnya mengeluarkan
zakat fitrah adalah tatkala terbit fajar pada hari raya. perbedaan pendapat ini
berpengaruh terkait bayi yang dilahirkan sebelum terbit fajar pada hari raya
dan bayi yang dilahirkan sesudah terbenamnya matahari, apakah dia juga
diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah atau tidak? Menurut pendapat pertama,
tidak diwajibkan, karena bayi dilahirkan setelah waktu diwajibkan, sedangkan
menurut pendapat kedua, diwajibkan mengeluarkan zakat karena dia lahir
sebelum waktu diwajibkan.

Hukum Membayar Zakat Fitrah di Awal Ramadhan

Menurut mayoritas ulama fikih, mendahulukan pengeluaran zakat fitrah
satu atau dua hari sebelum hari raya hukumnya boleh. Ibnu Umar ra. berkata,
kami diperintahkan oleh Rasulullah saw. supaya mengeluarkan zakat fitrah
sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan shalat hari raya.'

Nafi'berkata, "Ibnu Umar selalu membayar zakat fitrah satu atau dua hari
sebelum berakhirnya bulan Ramadhanl' Namun ulama berbeda pendapat jika

HR Bukhari, kitab'hz-zakdh," bab "Fardh shadaqah al-Fithri," iilid lI, hal. r6r dan bab"_ash-shad.aqah-qabla al-'\d," jilid II, hal. r6z. Musiim, kitab "azlzakahi.,';iab-"al-Amru bi
lklrlj ?f.tdh al-Fith.ri qabla ash-Shathh," [zz-4) jitid,rr,hat.67e. Nasai, kitab ,hz-Zakdi,;'
bab "al waqt yl-L.adzi Yustahabbu an Tuhdda shadaqah al-Fit:hri [ihi," [z5zr ] jilid IV hai.
54. Tirmidzi kitab "az-Zaklh," bab "Taqdimuha qabla ash-Shaldi,,'16771'iilia']lfi, nai. rf .
Abu Daud, kitab "az-Zakhh,"bab "Mati Tuhdda?"' Ir6ro] jilid tt,hil.'zoi'. -
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seseorang membayar zakat fitrah lebih awal dari itu. Menurut Abu Hanifah,

dibolehkan menyegerakan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan. Syafi'i berkata,

"Dibolehkan menyegerakan pengeluaran zakat fitrah di awal bulan Ramadhan.

Menurut imam Malik dan pendapat yang paling masyhur di kalangan mazhab

Ahmad, dibolehkan menyegerakan zakat fitrah satu atau dua hari sebelum

berakhirnya bulan Ramadhan. Ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak gugur

karena terlambat membayarnya di luar waktu yang diwajibkan, bahkan ia tetap

menjadi hutang yang harus dibayar walaupun hingga akhir usia sekalipun.

Namun mereka sepakat bahwa tidak dibolehkan menangguhkannya hingga

selepas hari raya,' kecuali Ibnu Sirin dan Nakha'i yang mengatakan boleh

menangguhkan pengeluaran zakat fitrah hingga selepas hari raya Idul Fitri.

Imam Ahmad berkata, 'Aku berharap, jika dilambatkan hingga selepas hari

raya tidak memiliki konsekuensi apa-apaJ'

Tetapi menurut Ibnu Ruslan, "Diharamkan mengakhirkan pengeluaran

zakat fitrah hingga selepas hari raya sesuai dengan kesepakatan ulama. Dengan

demikian, bagi orang yang menangguhkannya, dia berdosa, seperti halnya shalat

apabila dilakukan di luar waktunya."

Rasulullah saw. bersabda,

, t'., , 3. i'-. : -' ., '"a-...ti,,

_. 6t-. .,4r ..6)Jr -r- t^r!i ,*t ,zl;"3; ;g ) rp.6)-o)r -t! totli :..

oGtAt

"Barangsinpavangrnentbayarnya (zakntfitrall sebelum shalst hari raya, maka

ia adnlah zakat yang diterima (di sisi AIIah), dan yang membnyarnya sesudtth shalat

luri raya, moko ia sebagai sedekah sebagaimana sedekqh-sedekah yang lain."

Pendistribusian Zakat Fitrah

Orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah sama dengan orang

yang berhak menerima zakat pada umumnya. Artinya, zakat fitrah hendaknya

dibagikan kepada delapan golongan yang telah disebutkan dalam firman Allah

swt., "sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orangfakir orang-

orangmiskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujukhatinya, untuk

(memerdekakan) budak, orang-orangyangberhutang untuk jalan Allah, dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan

Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah [q]: 6o)

' Mereka meyakini bahwa zakat fithrah masih dibolehkan hingga petang hari raya Idul Fitri.
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Fakir rniskin termasuk golongan yang paling diutamakan untuk menerirna

zakat fitrah. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah bahwa beliau mewajibkan

zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan

perbuatan keji, dan sebagai makanan bagi orang-orang rniskin.

Demikian pula hadits yang diriwayatkan oleh Baihaki dan Daraquthni

dari Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah dan

bersabda,

"Cnkupilnh kelttttuhLrn mereks (fakir miskin) pada lnri hi."1

Dalam riwayat Baihaki disebutkan,

"CukupilLtlt kebutuhan mereka lingga mereka tidak herkeliling (untuk

nrcminta-tnintt atsu mencari tnnkannn) pnda hnri ini."2 Penfuahasan ntengertai

tempntpetnbaginnrula telah dijelnskanpadnbagian sebelumnynmengenaipengnlihan

zakqt.

Hukum MemberikanZakat Fitrah Kepada Orang Dzimmi

Zuhri, Abu Hanifah, Muhammad, dan Ibnu Syubramah membolehkan

pemberian zakat fitrah kepada orang dzimmi berdasarkan firrnan Allah swt.,

A yr6; ;^;; J {;) r5;}}., q}\ e {M l t"$i &^i K+j

"Allah tiqda melnr{tng kttmu untuk berbuat baik dan herlaku adil terhadap

orang-orang ynng tiada memerangimu karerm agnma dan tidnk (pula) mengusir

kamu dari Negaranru. Sesurrggultnya AIInh mentlukai oratrg-orsng yang lterlaku

adil." (Al-Mumtahanah [60]: 8)

' HR Baihakikitab "az-Zakah," bab "Waqt lkhraj Zakih al-Fithrl," jilid IV hal. 175.

' Lihat bahasan masalah ini dalam Tanfim nl-Minnah $88).

- t ^ toi
a 31 l-to i i"d;l
\f' J \' )
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KEWAITBAN IATN TERKAIT
HARTA SETAIN ZAT(AT

Berkaitan dengan harta, Islam mempunyai pandangan yang realistis.

Harta dalam pandangan Islam merupakan pokok dan fondasi aturan

kehidupan individu dan masyarakat. Allah swt. berfirman,

ilYr",6;3\tel;6i6$-Kx:6,4i,&J.vri,i1^Wi;

@6i/{i,A
"Dnn janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum

sempurna nkalnya, harta (merekn yang ada dalam kekuasaanmu) yang

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berikth mereka belanja dan

pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapknnlah kepada merekn katn-kata yang

baik." (An-Nisd' [4]: 5)

Ayat ini menghendaki agar harta didistribusikan untuk jaminan

setiap individu, baik dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat

tinggal dan semua kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan sehingga

tidak seorang pun yang terlunta-lunta dan tidak mempunyai perbekalan

hidup.

Cara terbaik dalam membagikan harta agar kebutuhan hidup

terus berkesinambungan adalah dengan zakat. Maka, dengan tidak
membebankan terlalu banyak bagi orang kaya, zakat dapat menaikkan

taraf hidup orang miskin hingga pada tingkat kecukupan, serta dapat

membebaskannya dari kesengsaraan hidup dan beban hidup yang kian

menghimpit.
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Zakat bukanlah suatu pemberian yang diberikan orang kaya kepada

orang miskin, namun, zakat adalah hak atau kewajiban yang dititipkan Allah

di tangan orang kaya untuk kemudian diserahkan dan dibagikan kepada orang

yang berhak. Dari sini, dapat dikatakan bahwa harta bukanlah sebatas untuk

orang kaya saja, namun juga untuk semua kalangan. Dengan kata lain, harta

merupakan sesuatu yang harus dinikmati oleh orang yang kaya dan orang yang

miskin. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah swt. berkaitan dengan hikmah

pembagian harta rampasan perang,

@ eilf{i|;'W:,K{s
"Supaya lnrtn itu jnngan lnnyn berednr di qntnrn orong-orang kaya saja di

etttlre knmu." (Al-Hasyr [59]: 7)

Maksudnya, pembagian ini bertujuan supaya harta tidak hanya dnniliki
oleh orang-orang kaya saja, namun wajib dibagi rata kepada orang kaya dan

orang miskin. fadi, zakat merupakan hak dan kewajiban pada harta selama

zakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan fakir miskin, menutupi kekurangan

mereka, meringankan kesengsaraan, menghilangkan kelaparan, dan menjamin

rasa aman bagi mereka.

Jika zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuh-

kan, tentunya di dalam harta terdapat hak selain zakat. Hak atau kewajiban ini
tidak boleh dibatasi sampai kebutuhan terpenuhi. Maka dari itu, harta orang

kaya boleh diambil dalam jumlah secukupnya untuk menutupi kebutuhan fakir

miskin. Allah swt. berfirman,

ry .r3i,s;'.#eJc:iir;u
"Dan mentberikan hnrtn yang dicintainya kepada kerabatnya." (Al-Baqarah

l2l:177)

Ayat ini dijadikan sebagai dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa

terdapat kewajiban lain pada harta selain zakat. Dengan ini, amal kebaikan

sebagaimana yang dikehendaki pada awal ayat tersebut dapat direalisasikan

dengan sempurna. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam

ayat tersebut adalah zakat wajib. Bagaimanapun, pendapat yang pertama adalah

lebih kuat. Hal ini berdasarkan pada hadits yang dikeluarkan oleh Daraquthni

dari Fathimah binti Qais, dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

to.
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"Sesungguhnya pada harta terdapat hak selain zakat." Kemudian Rasulullah

membact ayat ini,

;9 i rI$ 6r,i;,; G 4f,8i -.jJG ;4i J+"F#:,!j J'ti A
ffir; J.ji,s;,-#&JAr J\;i 6+lGrgjt', t++:ti_:
'-'fji ;t;t',js5i;6rs 

=v')i 
,)t'u;lJl3 J+3i;i3 irgXi|

*.tit 
"*;t 

q9, ;(rrc Sdt o- i*l;u,i,7rr-, i +J4 6j,;ib
@6iijj1'j4,tGceli

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arsh timur dnn barut itu suatu

kebajikan, akan tetapi sesungguhnyakebajikan itu islahberimankepada AIIah, hari

kemudion, malaikat-malsikat, kitab-kitab, nsbi-nabi, dnn memberikan harta yang

dicintainya kepada kerabatnya, snnk-anak yatim, orang-ornng miskin, musafir
(yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan

(memerdekakan) hambn sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan znkat; dan

ornng-orang yang menepati jnnjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang

sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-

orang ynng benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Al-
Baqarah [2]:177\1 HR Ibnu Majah dalam Sunannya dan Tirmidzi dalam

lami'nya. Tirmidzi mengatakan, sanad hadits ini tidak begitu baik. Sebab, Abu
Hamzah yang bernama Maimun al-Awar dianggap lemah riwayatnya. Hadits
ini diriwayatkan oleh Bayan dan Ismail bin Salim dari Sya'bi bahwa hadits ini
merupakan perkataannya, dan inilah pendapat yang sahih.

Menurutku (Qurthubi, red), meskipun hadits ini masih diperdebatkan,

namun kebenaran maksudnya diperkuat oleh ayat itu sendiri, yakni firman Allah
swt. yang berbunyi, "Mendirikan shalat, dan menunaikan zakat." Di sini, zakat

disebutkan beriringan dengan shalat. Hal ini menjadi bukti bahwa yang dimaksud

dalam firman Allah, "Dan memberikan harta yang dicintainya," bukanlah zakat

wajib. Sebab, jika demikian maksudnya, maka dalam hal ini terjadi pengulangan

dan kemungkinan hal itu terjadi amat mustahill' Wallahu a'lam.

Para ulama sepakat bahwa apabila kaum Muslimin memerlukan suatu

kebutuhan yang mendesak, sementara zakat sudah diserahkan, maka diwajibkan

' HR Tirmidzi kitab "az-Zakdh,"bab "MA JAh annafi al-Mal Haqqan Siwa "az-Zakdhl'16SS
dan 66ol jilid III, hal. j9-4o. Ibnu Majah, dengan lafal: ;Kl' Jr ."- -rl' j _J kitab 'bz-
Zakhh," bab Mh Adda Zakatahu, fa Laysa bi Kanzin," Ir 789] jilid I, hal. 57o. Daraquthni
kitab'az-ZakAh,"bab "Tajil ash-Shadaqah," Ir] jilid II, hal. rz5.
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memberikan sekali lagi harta kepada mereka untuk menutupi kebutuhan
mereka. Imam Malik berkata, "Diwajibkan kepada kaum Muslimin menebus

tawanan perang mereka, meskipun harus mengorbankan seluruh harta yang

mereka miliki. Ketentuan demikian merupakan ijma'ulama dan hal ini lebih
memperkuat lagi pendapat kami di atas. Semoga Allah selalu melimpahkan
taufik-Nya kepada kita."

Dalam tafsir al-Manardinyatakan bahwa maksud firman Allah swt., 'Dan
memberikan harta yang dicintainya," yaitu memberikan harta karena rasa

cintanya kepada Allah swt. meskipun harta tersebut sangat dicintainya.

Imam Muhammad Abduh berkata, "Pemberian ini bukan termasuk zakat

yang akan diuraikan berikut ini. Pemberian ini merupakan salah satu sendi

kebajikan dan hukumnya wajib sebagaimana halnya zakat.Ia wajib dilakukan
ketika datang suatu kebutuhan yang mendesak untuk mengorbankan harta
benda di luar waktu pembagian zakat. Misalnya, seorang kaya melihat orang

lain dalam keadaan bahaya dan sangat membutuhkan bantuan, padahal orang

kaya tersebut telah membayar zakat atau hartanya belum mencapai ketentuan

satu tahun. Dalam kasus seperti ini, bantuan haruslah segera diulurkan menurut
kemampuannya, tanpa perlu menunggu syarat nisab harta.

)ika seseorang tidak memiliki apa-apa selain sepotong roti namun tidak
membutuhkannya lagi, baik bagi dirinya sendiri maupun untuk keluarganya

yang wajib diberinya nafkah, dan secara kebetulan melihat orang lain yang

membutuhkan bantuan, maka dia wajib memberikan sepotong roti tersebut

kepada orang yang lebih membutuhkan.

Orang yang berada dalam keadaan terdesak bukanlah satu-satunya orang

yang berhak menerima bantuan. Bahkan, Allah swt. memerintahkan orang

yang beriman supaya menyumbangkan hartanya selain untuk zakat. Yang

utama sekali uluran bantuan tersebut adalah wajib diberikan kepada kerabat.

Mereka adalah orang-orang yanglebih layak memperoleh bantuan demi untuk
mempererat hubungan persaudaraan. Setiap orang, apabila dalam keadaan

terdesak sedangkan di antara keluarganya ada yang berkemampuan, hatinya
pasti tergerak untuk mengutarakan belas kasihannya kepada mereka.

Manusia yang masih memiliki naluri dan nurani yang sehat, pasti merasa

sedih dan bersimpati apabila ada di antara kerabatnya dilanda kemiskinan dan

kesengsaraan melebihi rasa simpati yang diberikan orang lain. Dia pasti merasa

hina apabila ada di antara anggota keluarganya yang berada dalam kehinaan,

sebaliknya akan merasa bangga apabila di antara mereka ada yang berhasil.

OIeh karena itu, yang memutuskan tali persaudaraan dengan merelakan
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kaum kerabatnya hidup dalam kesengsaraan, sementara dirinya hidup dalam

kemewahan, berarti orang itu tidak berhati nurani dan mengabaikan ajaran

agama, jauh dari kebaikan, dan tidak berperikemanusiaan. Sebaliknya, seseorang

yang mempunyai hubungan persaudaraan yang kuat, hak keluarganya pasti

diperjuangkan dan hubungan persaudaraan akan selalu dijaga dengan baik.

Keberadaan anak-anak yatirn adalah disebabkan kematian ibu bapak

mereka yang bertanggungjawab mengasuh mereka. Maka, tanggungjawab

pengasuhan mereka berada dalam tanggungan kaum Muslimin yang mampu.

Dengan demikian, masa depan mereka tidak hancur dan pendidikan mereka

tidak terabaikan. )ika kehidupan dan pendidikan mereka terabaikan, mereka

akan menjadi petaka bagi diri mereka sendiri dan masyarakat secara urnun.

Ketika orang-orang miskin tidak marnpu memperoleh nafkah yang men-

cukupi kebutuhan dan mereka merasa puas menerima penghasilan yang sedikit

daripada harus menengadahkan tangannya untuk mengemis, mereka layak

dibantu dan ditolong oleh orang yang berkemampuan.

Ibnu sabil yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan dan terputus ko-

munikasinya dengan saudara, seakan-akan jalanan menjadi ibu dan bapaknya, ke-

luarga dan kerabatnya. Ungkapan yang sedernikian halus ini tentunya mengundang

sirnpati pihak yang berkemampuan untuk mengulurkan bantuan dan pertolongan

kepada mereka untuk meneruskan perjalanan. Perintah memberikan bantuan

kepada golongan ini merupakan satu anjuran dari agama Islam untuk mendorong

kaum Muslimin supaya giat mengembara dan menjelajah dunia.

Orang meminta-minta disebabkan adanya kebutuhan hidup yang tidak
dapat dielakkan lagi dan menyebabkan mereka terpaksa meminta kemurahan

orang lain. Allah menyebutkan golongan ini di bagian belakang karena sikap

mereka yang meminta-minta dengan harapan ada orang lain yang bersimpati

kepadanya. Kadang-kadang, ada orang yang meminta-minta untuk membantu

orang lain. Tapi perlu diingat, bahwa hukum rneminta-minta adalah haram

menurut syariat Islam, kecuali dalam keadaan terpaksa dan kebutuhan yang

sangat mendesak. Oleh karena itu, seseorang yang meminta-minta hendaknya

tidak bersikap melampaui batas dalam melakukannya.

Harta seharusnya disalurkan kepada budak untuk membebaskan sekaligus

memerdekakannya dari perbudakan. Hal ini meliputi pembelian budak untuk
kemudian dimerdekakan, mengulurkan bantuan kepada budak mukatab untuk
membayar pembebasan dirinya kepada tuannya, serta membantu tawanan

perang agar dapat menebus diri mereka. Menjadikan golongan ini sebagai satu

golongan yang wajib menerima bantuan harta yang dimiliki kaum Muslimin
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merupakan bukti keinginan agama Islam untuk selalu memperjuangkan

kemerdekaan seorang budak. Mereka harus dipandang sebagai manusia yang

sudah sewajarnya untuk dihormati dan layak memperoleh kemerdekaan, kecuali

dalam keadaan-keadaan tertentu di mana kemaslahatan umum menuntut untuk

tetap mempertahankan tawanan sebagai budak. Budak sengaja disebut belakangan

dengan pertimbangan golongan-golongan sebelumnya lebih diutamakan, karena

untuk mempertahankan hidup dan nyawa, sedangkan keinginan budak akan

kemerdekaannya dianggap sebagai kesempurnaan saja.

Kewajiban mengorbankan harta untuk semua golongan ini bukan dari
hasil zakat. Pengorbanan tersebut tidak terkait dengan haul dan tidak pula

harus rnemiliki nisab tertentu. Dernikian pula jumlah yang disumbangkan

tidak nrempunyai ketetapan tertentu, misalnya rlro, rl4o atau r/roo, tetapi

hal ini adalah semata-mata amal kebajikan yang diserahkan sesuai dengan batas

kemampuan yang dimiliki seseorang dan sesuai dengan kebutuhan orang yang

akan menerimanya. Usaha menyelamatkan nyawa manusia yang mulia dari

kematian dan kebinasaan ini merupakan kewajiban bagi orang yang mampu.

Jika sumbangan dan bantuan semakin banyak, niscaya lebih baik dan hal ini
tidak dibatasi dengan satu ketetapan tertentu.

Banyak orang yang mengabaikan hak-hak umum ini, padahal sangat

dianjurkan dalam Al-Qur'an, di samping di dalamrrya mengandung prinsip
kehidupan sosial yang adil dan mulia. Mereka hampir-hampir tidak ingin
mengulurkan bantuan kepada orang-orang yang hidup dalam kesengsaraan

dan meminta-minta kecuali sebagian kecil yang peduli terhadap nasib mereka.

Meskipun, pada hakikatnya mereka tidak dibenarkan menjadi pengemis. Sebab,

mereka telah menjadikan perbuatan mengemis sebagai mata pencaharian dan

mereka selalu dieksploitasi oleh orang-orang yang berkecukupan.

Ibnu Hazm berkata, "Diwajibkan kepada para hartawan di setiap Negara

untuk mengurus sekaligus membiayai fakir miskin, dan bagi pihakyang berkuasa

diwajibkan memaksa para hartawan supaya berbuat demikian, jika zakat dan

harta kaum Muslimin yang lain tidak cukup untuk menutupi kebutuhan
mereka. Orang-orang yang kaya dan pihak berkuasa bertanggungjawab untuk
menyediakan makanan pokok, pakaian untuk musim dingin dan musim
panas, tempat kediaman yang membuat mereka terhindar dari kucuran hujan,

panasnya terik matahari, dan penglihatan mata orang lain yang lalu lalang di
depan mereka. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt., "Dan memberikan

harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin,

musafr (yang memerlukan pertolongan)." (Al-Baqanh lzl ry7)
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Dan juga dalam firman-Nya,

66 ,',r:'ji sij (il-$gt"4 "4rff 7; 
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"Dnn berbust baikluh keTtnda dun orarrg ibu hapak, kerabnt, snak-anak yatim,

orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat,

ibnu sabil, dnn budnkmu. " (An-NisA' [4]:36)

Allah swt. mewajibkan pemberian hak orang miskin, musafir, dan budak

sebagaimana hak kaum kerabat, serta diwajibkan berbuat baik kepada ibu bapak,

kaum kerabat, dan orang-orang miskin, tetangga dan budak. Berbuat baik

meliputi segala sesuatu yang telah kami uraikan sebelumnya. Tidak diragukan

lagi, pengabaian atas kondisi mereka merupakan bentuk kejahatan. Allah
berfirman,

" Alt ak nh y an g n r e m asukkan k tt nru ke d al am S a q ar ( n e r ak a) ? " Me r ek a n t e n j aw ab,

"Knmi dslrulu tidak termasuk orang-orangyangrnengeriakan shslat, dnnkami tidak

(ytula) ntemberi makqn orang miskin " (Al-Muddatstsir pa| az-aa)

Dalam ayat sini, Allah menyebutkan pemberian makan kepada orang

miskin beriringan dengan kewajiban shalat. Rasulullah saw bersabda,

',iut *;il ,16r fi \ u
"Orang ynng tidak mengasihi orang lain, rnaka dia tidqk dikasihi AIInh."l

Orang yang mempunyai harta berlebih dan melihat seorang Muslim sedang

dalam kelaparan, tidak mempunyai pakaian (untuk menutup auratnya), dan

hidup dalam keadaan terlantar, dan orang yang memiliki harta tidak ingin
memberikan bantuan, orang itu tidak memperoleh kasih sayang Allah.

Dari Utsman an-Nahdi, bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar ash-Shiddiq

' HR Bukhari. kitab "at-Tawhid,".bab "Qawl Allah Tabaraka wa Taalal

(al-rsrd'trzt: r ro) jlid ri!hJa,.i),il'i*1,.1$";'.f;ti'i,',-i,o{o"n.ah an-Rasurullah
ash-Shibyan wa al-'lyal wa Tawadhu'uhu wa Fadhl Dzalik,' [66] jilid IV, hal. r8o9. Tirmidzi
kitab .al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab,, bab uMi fi'a fi Rahmah al-Rikaz,, Ir9zz] jilid
IV hal. 323 dan kitab <az-Zuhd,> bab uMd Jda fi ar-Riya'wa as-Sum'ah,, [238r] jilid IV
hal. sgr. Ahmad dalam al-Musnad, jilid III58, 36o, 362, 365 dan 366.
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pernah menyampaikan kepadanya bahwa Ahlush-shufah adalah terdiri dari orang-

orang miskin, dan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda terkait mereka,:

o.0,.o,1 -.."': t,.i t'o . .:.:. 
".i. t,.,' t." j,z o.!^A+G t4)\;;L l-ue rlf _r; .cJti i+E ,_;r iL! it* i6 ;t

t:t:' j't?
"Bagi yang menryunyai rttakarwn untuk dua orangt nmka ajnklalr orang ke-

tiga, dnn siapa ynng tnemptunyni moknnttn urttuk empnt orfing, makn njaklah orang

kelims atau keenam."1

Dari Ibnu tJmar ra., bahwa Rasulullah saw bersabda,

ijiX ! ) ,';)Uy .er:^ij' ;i 43
" seorang Muslim odnlrfu saudrroMurli,ntlattglain. Dia tidakbolehnrenzslimi-

nytt dan tidak boleh ntemhinrkmmya celnka.")

fika seseorang membiarkan seorang Muslim yang lain dalam kelaparan

dan tidak berpakaian, padahal dia mampu untuk memberinya makan dan

pakaian, berarti dia telah mencelakakannya. Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa

Rasulullah saw. bersabda,

"Siapa yang mempunyai kelebihan punggung (ternpat pada kendaraan),

hendaknya dia menyediaknnrrya untuk orang yang tidak berkendarnan, dan siapa

yartg memiliki kelebihnn bekal, ltendaknya dia mewtberiksnttyc kepada orang Vang

tidak memiliki bekal." Abu Said berkata, Rasulullah kemudian menyebutkan
jenis-jenis harta yang lain, hingga kami berpikir bahwa tidak seorang pun di
antara kami yang berhak atas kelebihan.3

' HR B.*h"rt ,kitab "at-Tawhid," bab.,"Qawl AIIah Tabaraka wa Taala;

,,:i]r l;:1r ii,"oiuti"*1:r-ir .i ;r rr,3r y(al-IsriiI17]:rro) jitidlX,hal.r4r.Muslim,
kitab "al-Fadhd'i1," bab "Raltmah ah-Rasulutlah ash-shibyan wa ai-'Iyal wa Tawadhu'uhu wa
Fadhl Dzalik," [66] iilid IV hal. r8o9. Tirmidzi kitab "al-Birr wa aslt-shilah wa al-Adab,"bab
"MA IA'a f Rahnnh al-Rikaz." Ir9zzl jilid lV hal. tzl dan kitab "az-Zuhd,"bab "Ma hh fi
ar-Riya' wa as-Sumhh," lzr8 r I jilid lV hal. 59r. Ahmad dalam al-Musnad, jilid III58, 36ir,
362,365 dan 366.

' HR Bukhari, kitab "Mdwaqit ash-Shalilh wa Fadhliha," bab "as-Samar mah ad-Dhayf wa
d-Ahli;' jilid I, hal. r 56.3 HR Bukhari,kttab "al-Madhalim," bab "Ld Yadhlim al-Muslim, al-Muslim, wa ld Yuslimuhu,
jilid III, hal. r68 dan kitab "al-lkrah,"bab "Yarnin ar-Rajtilli Shahibihil' jilid IX, hal. 28. Muslim,

n , ' t', '- .,. t.
c-rl: l, -l'e i jg J',oJ ;, )
' lo'. ,^. t);i L,,ij F ,f i t JrJr -el3i
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Ini merupakan ijma' dari para sahabat sebagaimana yang disampaikan oleh

Abu Said al-Khudri ra.. Kami berpendirian seperti apa yang terdapat dalam atsar

ini. Dari Abu Musa al-Asy'ari ra. dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda,

.;6t I .i.-ti'LJ

"Bcrilnlt tnnkatun kepndn ornng yong kelapnran, jcnguklnh ornng rlnng sakit,

dan bebssknn tnwntnn perang."r

Penjelasan mengenai hal ini dapat kita jumpai banyak sekali dalam Al-Qur'an

dan hadits sahih. Umar ra. berkata, "Seandainya urusanku yang telal-r berlalu

akan aku hadapi lagi, maka aku akan mengambil kelebihan harta orang-orang

kaya lalu aku bagikan kepada orang-orang miskin di kalangan kaum Muhajirin."

Sanad atsar ini sangat kuat dan sahih. Ali ra. berkata, "Sesungguhnya Allah swt.

mewajibkan pada harta orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin

agar dapat mencukupi kebutuhannya. /ika mereka kelaparan, tidak mengenakan

pakaian, dan mengalami penderitaan, maka itu disebabkan sifat kikir orang-

orang kaya terhadap harta rnereka. Dan Allah swt. layak memperhitungkan

dan menyiksa mereka di hari kiamat kelak."'

Ibnu Umar ra. berkata, "Sesungguhryta pada harta terdapat kewajiban selain

zakqt."

Dari Aisi,ah, Hasan bin Ali, dan Ibnu Umar ra., bahwa mereka pernah

memberi jawaban kepada seorang penanya dalam hal ini, mereka semua berkata

kepada orang yang bertanya kepada mereka, "fika engkau meminta terkait denda

yang n'renyulitkan, tanggungan yang melilit, atau kemiskinan yang parah, maka

engkau berhak mendapatkan hakmu."

Dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah

dan tiga ratus orang sahabat yang lain pernah kehabisan perbekalan. Melihat hal

itu, Abu Ubaidah menluruh mereka supaya mengumpulkan semua perbekalan

mereka, hingga akhirnya mereka mengumpulkannya ke dalam dua karung besar.

Setelah itu, Abu Ubaidah membagikannya sama rata kepada mereka. Ini merupakan

ijma para sahabat ra. dan tidak seorang pun yang mengingkari perbuatan ini.

ktt^b 'hl-Birr wa ash-Shilsh wa al-Adab," bab "Tahrim azh-Zhulm," [58] jilid lVhal. rqg6.
Abu Daud, kitab "al-Adab,"bab "al-Muakhadzah," f48y)jilid V, hal. zoz. Tirmidzi kitab 'hl-
Hudfid,"bab 'hs-Sitru'ala al-Muslim,," 114z6l. Ahmad dalam al-Musnad, jilid II, hal. qr.
Al- Ani adalah tawanan.
HR Muslim,, kitab "al-Luqathah,", bab "Istihbab nl-Muwasah bi Fudlul al-Amwhl," lrSl
jilid III, hal. r 3 54. Abu Daird, kitab "az-Zakufi," bab '75 Huquq al-MaL" I r 66-r I jilid lt, hal.
jo5. Ahmad dalam al-Musna,l. jilid IlI, hal. 34.
HR Bukhari, kit^b "al-lihad wa as-Siyar,"bab "Fikhk al-Asia" jilid IY hal. 8:. Darimi tanpa
menggunakan lafal: -;,7.r 

r.,y-, kitab "as-S4tar"bab "f Fikak al-Asir;"jilid II, hal. zz3. Ahmad
dalai al-Musnad, jilid IV hal. rg+ dan 4o6.
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Dalam sebuah riwayat yang sahih dari Sya bi, Mujahid, Thawus, dan yang

lain menyatakan bahwa mereka semua berkata, "Sesungguhnya ada kewajiban

terkait harta selain zakatl'

Ibnu Hazm berkata, "Tidak halal bagi seorang Muslim yar-rg [erada dalam

keadaan darurat memakan bangkai atau daging babi, jika dia mengetahui

bahwa ada seorang Muslim atau dzimmi yang mempgnyai kelebihan nakanan.

Sebab, adalah suatu kewajiban bagi orang yang memiliki makanan (lebih)

untuk memberi makan kepada seseorang yang sedang kelaparan. )ika dia

dalam keadaan demikian, maka dia tidak dalam keadaan terpaksa memakan

bangkai, tidak pula daging babi, bahkan dia dibolehkan memerangi atas dasar

itu. Jika dia sendiri yang terbunuh, rnaka pihakyang membunuh dapat dituntut
hukum qishas. )ika orang yang rnemiliki makanan yang enggan memberikan

makanannya terbunuh, maka kematiannya dalam murka Allah. Sebab, dia telah

menghalangi seseorang untuk menerima haknya dan termasuk dalam golongan

orang-orang zalim. Allah swt. berfirman,

Wej'ii.i"v4>';y.r:,LVW6W6\;Si'a*35i'etWot
O gij-Jy:uiiFd6\

"Dan jiko ado tlun golongan dari ornng-ornng mukmin berperntg maka da-

maikenlah onttlrn kedunnya. lika snlah satu dsri kedua golongnn itu berltuat zalim

terlndap golongan ynng lain, mnko pernngilnlt golongnn yang berbuat znlim itu

hingga merekn kernboli kcpnLln pterintalt Allah." (Al-Hujurat [a9]: 9)

Orang yang tidak mau memberikan hak orang lain dianggap sebagai

orang yang zalim. Atas dasar inilah Abu Bakar ra. memerangi orang-orang

yang enggan membayar zakat. Semoga Allah melimpahkan taufik-Nya kepada

kita semua."

Sengaja kami mengemukakan penjelasan ini untukmengetahui bentuk kasih

sayang dan rahmat yang terdapat dalam ajaran Islam. ]iwa sosial yang diajarkan

dalam Islam lebih tinggi daripada konsep sosial yang digembar-gemborkan

kelompok modern. Aliran modern yang memperkenalkan konsep sosial pada

masa sekarang ibarat sinar lilin yang dihembus angin ketika berhadapan dengan

cahaya gemerlap sinar matahari yang terang-benderang.



hd Sedekah sunnah brs

Sedekah Sunnah dalam Al'Qur'an dan Sunnah

Islam mengajak dan memotivasi kepada umat manusia agar gemar

mengorbankan harta dengan menggunakan dalam ungkapan yang menyentuh

hati dan membangkitkan kepedulian, menggali makna-makna kebaikan,

kemuliaan, serta kebajikan.

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh berbuat kebaikan adalah

sebagai berikut:

* Allah swt. betfrman,

,le,tf; y 6513 J.s t;ii J-':- ci('A|;";-t ist
@ i+ !, t" ;;'i;" *4 a i+'iXV?XU ;f.J

" P erump amaan (naftah y nn g dikeluarkan oleh) or ang- or an I y ang men aftahkan

hartanya di jalan Allah rtdalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat serotus biji. Allah melipatgandakan

(ganjaran) bagi siapa yang Din kehendqki. Dsn AIIah Mtthq Luas (karunin-

Nya) Iagi Maha Mengetahui." (Al-Baqarah l2l:261)

n Allah swt. berfirman,

@ ry .46i':.,9 zt| n Hv1 <r:|E$"; v"ii\J6 i
"Kamu sekali-ksli tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum

knmu mennftaltkan sebngian hqrta ynng kamu cintsi. Dan apa saja ynng kamu

naftahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Ali 'ImrAn [3]: 92)

* Allah swt. berfirman,

WL6clj{,7tffic6,}ir3.4;tli\V(
@r{H"a

"Berimanlah kamu kepnda Allnh dqn Rasul-Nya dan naftahkanlah sebagian

durihartomu qang AIIah telah menjadiknnkamu menguasainya. Maka oranS-

o r an g y an g b e r im an di on t ar a k sm u d an m en aft ahkan ( s eb a gi an) d ar i har t any a

m emp e r ol eh p ah al n y an g b e s nr . " (Al-Hadid l57l: 7)

I
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Berikut ini beberapa hadits yang menganjurkan amal kebaikan:

Rasulullah saw. bersabda,

I tr, -.". ". r:"._. o ot. . 1 : , ,or ". t,'e Jl z;., 'g rJ$q cg;"Jl -JL 
,JbJ 43Je)\ jl

" sesungguhn'ro ,ri.*ri oort , *rrro',r* or*r*oir rrhor,. don- *rrotak msti
dalsm keadaqn su'ul khatimah."2 HR Tirmidzi. Dia menyatakan bahwa
hadits ini hasan.

Rasulullah saw. bersabda,

t^ t
.e -tr j *l;Jl a3l,o -sl91 .

';s\:
"Sesungguhnya sedekah seornng Muslim mennmboh umur, tnenolsk mati
dalam kesdaan su'ul khatimsh, dan dengannya Allnh menghilangkan sifat
sombong dan angkuh."3

.i. Rasulullah saw. bersabda,

tl.'. t ,/ '.,, t t o

:LJ;i J;"=r cj);+ iKI;; !l .o* jr;r i=; :,t _e y

ft e::.,i ;at:t' ,'firJ"Ar ,:,fu A
"Tiadn suatu hsri pun di mana u'.mnt manusia bangun di waktu pagi h'.ari

melainkan dua maloikat turun, Ialu s alah s stu dari rner eka b er duq men gu capkan

(doa); ya Allah, berilah ganti (harto) bagi orang berinfak. Sementara yang
Iain mengucnpkan; ya Allah, berilsh kebinosaan bagi orang yang menahan

(hartanya)."a HR Muslim.

.... Rasulullah bersabda,

.:.

<,J-"Jl

t
,..i,.. >. t o.t.

cr':5.lt \Sr a.ul +-a \:9

*1 "J,'

Maytah as-Su'maksudnya mati dalam keadaan su'ul khatimah.
HR Tirmidzi kttab "az-ZakAh,"bab "Ma IAhf Fadhl ash-Shadaqah," [6641. Tirmidzi berkara,
"Hadits ini hasan gharibl' jilid tll, hal. a3. Pentahqiq buku Fikih'as-S'unnah ini berkata,
"Tak seorang pun yang meriwayatkan hadits ini seliin Tirmidzil'
HR Thabrani Ij r I jilid 17, hal. zz-z j. PengarangMajma' az-Zawa'id, jilid llI, hal. r r o berkata,
"Di dalam sanad hadirs ini terdapat Kttsir bin Abdullah al-Muzani yang dikategorikan
sebagai perawi dha'if' Lrhat Tamrim al-Minnah lj9l.
HR Bukhari, kitab "az-Zakdh,"bab "Qawl AIIah Talala
g;l i';al 

"-ju 
qts I . ,r*.:t, l^. ; f;i. . 

"';U 
l';at sjJ! cL, . jti ;,1;i i;ra

jilid Ii, ha1. r4z..Muslim,kitab "az-Zakah," bab f al-Munfq wa al-Mumsik," 1571 ;fia Il,
hal. 7oo. Ahmad dalam al-Musnad,iilid V hal. r-qz.

a3r^d\,

t49-l.a
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) ri t ,;7tt" ; "'t\"t':t4t
o t --a a '? ,

[al abJl F-t, '.o
JQ

" Amsl-amal kebaiksn dapat melindungi dari bencana-bencana buruk, sedekah

dengan sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Tuhan, dan menjalin

lubungan silnturahmi bisa menambah umur. setiap amal keboikan adalah

sedekah. Orang yang melakukan kebaikan di dunia udalah oran7-orang yang

mendapatkan kebajikan di aklirst. Orang yang melnkukan kemungkaran di

dunia ndalnh ornng-orang yang mendapatkan kemungkaran di akhirat. Dan

ynng pertama mnsuk surga adalah orang-orang yang melnkukan kebajikan."'

HR Thabrani dalam al-Ausath. Al-Mundziri tidak memberi komentar

berkaitan dengan kedudukan hadits ini.

Ad Jenis-jenis Sedekah @s

Sedekah tidak terbatas pada jenis tertentu dari sekian banyak amal kebaikan,

tetapi pada prinsipnya sedekah meliputi setiap amal kebaikan yang dinyatakan

sebagai sedekah. Berikut ini saya akan menyebut beberapa hadits Rasulullah

berkaitan dengan sedekah:

n Rasulullah saw. bersabda,

''.o,:,}'.o..,'|.^o."i".:'',o:,.,i'..:!:..'.lo|.'zp ,.y:;"^+ :Jr, t",*,- t j*; ,.1' e;,'ix ,"i't-i * -S *
t.. , to.o. . .". I ',.. t, ft..., t.",:

)J\e 2Li)elr a*UJlj JT- 'Ju 
9-l1. I aP :tJu ci-ua:i- 1 ,o*jn

';* :l WV r l, ; -t*i", ^-e )';;1. $i;t ,ju r**. i .p

"setiap Muslim harus bersedrk'ah." Pala ruttuUu, bertanya, *unu, n*,
Allah, bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai apapun?

Beliau menjawab, "Hendaknya dia berusaha dengan tangannya supaya

mendatangkan manfnat bagi dirinya, dan bersedekah." Meteka bertanya' jika

HR Thabrani dalam al-Kabir secara ringkas [sor+] iilid VIII, hal. 3rz. Mundziri di dalam
at-Tarshib berkata, "Sanad hadits ini ha-sani' [5] jilid II, hal. zo, 3r dan 32. Mundziri juga

-o.o'r'L'. hehwe hadits ini diriwavatkan oleh Thabrani di dalam al-Awsath namun diamens;takan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Awsath namun dia
tidafmemberi komentar kepadanya.'Haitsami dalam Maima' az-Zawa'id, jilid III, hal. r r 5
berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani di dalam al-Awsath dan di dalam sanadnya

terdapat ubaidullah bin walid al-washshafi_yang dikategorikan sebagai perawi dhaif'
Al-Malhuf adalah orang yang meminta pertolongan, seperti orang yang dizalimi atau orang
yang lemah.

194 - Fikih Sunnah II



*

tetap tidak memiliki apapun? Beliau menjawab, "Hendnknya dia menolong
orang vang membutuhkan pertolongan dan bantuan." lika tidak ada juga?
Beliau menjawab, "Hendaknyn dia melakukan kebsikan dsn menahan diri
dari kejahatan. sebsb, ini semua merupakan sedeksh baginya."l HR Bukhari
dan lainnya.

Rasulullah bersabda,

"1Z |... ..i ,tt. , o 1,. " .i,' o. i I t'. ., t o. t t'Jr.r il gU; Ji .' '*3r 
^+ :-JL ?; 5 a_tr*-lr q:1" ,5 _-j -1-<

.:-"'., :.;-, 1 ,."i, ,i o,: ",,, 
i.',,)-at,, " :t, 'a,, ,oo(t-t r"it* WIe 4L-+ ,:,t P "tr|, :-,-- s\', cast*a:J)' ;

t.. t r , ,-o .i " i , f..,air;;':;tr a:t(Jt, ,oi,s.o :*- t;, s;:!i t ,;J .ilt; t:&; L6
'o,, 

. o l t tulc;)Al Jl .d ;'# _f i,
"setiap jiwa diwajibkan bersedekah pada setiap hari yang parra hari itu
matahari mttsih terbit. Di antaranya, berbust adil di antarn dua orang sclalah

sedekah, menolong orang lain menumpnng di atas kendaraannya adalah
sedekah, mengangkat barnng-barangnya untuk dibawa di atas kendaraannya
adnlqh sedek{th, membuang sesuatu yang ada di jalan adaloh sedekch, perkataan
yang baik adslah sedeknh, dan setiap langkah untuk menunaikan shalat adalah
sedekah."3 HR Ahmad dan lainnya.

Abu Dzarr al-Ghifari berkata, Rasulullah saw. bersabda,a

.4e

....

.,.;-eYl

' HR Bukhari,kitab "wujub az-Zakhh,"bab "AIa Kuili Muslim, shadaqah, fa man lam yaiit

{(x*rluui^?' ,Y\Ii!:',,,i1'1,1!^t.*.;o;glrItpP"):t !dr!:' !t! "yy;!1;"i1"1;rs,is,i,l,'i1,,',
,^f:,^12!"': Yoj,i(,

jilid VIII, hal. r3. Mdslih, kitab "az-Zikilh,"bab.Bayan Anna Isma ash
Kulli Naw'in min al-Ma'rufl' [5 5 ] iilid II, hal. 6sq. Nasai,kitab ,hz-ZajKylli.N-a.1u_'in min al-Marufi'[55] jilid II, hal. oee.

4nna Isma ash-Shadaqah Yaqa hla
, kitab 'hz-zakdh," bab "shahaqah

al-Abdi," [2538] jilid V hdl. oa
' Maksudnya,' Maksudnya, menyelesaikan kedua belah pihak vana bersengketa dengan penvelesaian yang adil.' HRBukhari,kJtab"al-lihadwaas-siyar,''bau"uaiernaaZoaior-ni,itliiiirhwihi:.i,lid.r\]nn DuKnarr, ruraD at-ltnaa wa as-Jtyar bab--Mcin Akhadza bi ar_Rukkab wa Nahwihi.,'iil.idry.

hal. 68. Muslim ,l|l'ab "az-zakdh."bab "Bayan Anna Isma ash-shadaqah voao'hto iillli'Ni*,i]"
min a.l Maruf,'[56] jilid II, hal. 699. Ahmad dalam al-Musnad,iirii] rr, trai. iio-rso.min a.I-Maruf,'[50] jilid II, hal. 699. Ahriad dalam al-tv4u.snii, j 3 r6-3 5o.a Yangberadadalam(urungtersebuftidakdidapatidaiam i";;;:ti;;iili"o.a,.suv^r"nnuiu
mencantumkannya di sinimengingat kalimat sesudah tanda dalam kuruns hineea luUa"fiJ",
4--.' J' dikategorikan sebagai hadits marfu'yang merupakan sabda Raiulullifi
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€ gi ,ii * -{. utAt o',.iiji JJJ! :1r c-e=*.)t 31 :t*,t;

l;i _rE":),-t;
"Pada setiap hari yang pada saat itu tmtahari masilt terbit, setiap mnnusia

l(trus ltersedekalr untuk dirinyn sendiri." Aku hertanyn, zaahni Rnsulullnh, dari

mnna aku da'pnt bersedeknh, sedangkan komi tidak mempunyai harta? Beliau

bersabda, "Di antsra pintu-pirrtu sedekah ttdalalt; takbir (AIIahu Akbar), tasbilt

(Maha Suci Allnh), tshtnid ( segnla puji bagi Allnh ), tshlil ( tidak sda'luhan

selain Allah), istiglrfur, ntenyurulr berbuat kebaiknn, mencegah kemungkaran,

nenyiltgkirknn duri, tulang, dan ltntu dnri jalnn ynng dilalui orang-orangt

menuntun orang butn, mentbimbing orang van1 tuli dan bisu hinggn mengerti,

ntenunjukkart jalan kepada orang yang menanyakan sesuotu kebtrtuhatt yang

engkau ketalrui tentpnhtytt, bentsaln sekunt tenngn untuk mentbantu ornng ynng

malnng dnn memeilukan pertolongan, dsn mengnngkatkan barang milik orang

yang lemah dengan sekuot tenaga. Semua itu nrcrupakan pintu-pintu sedekalr

ynng hnnrs knlian Inkukan untuk dirinru setdiri. Knmu pun memperoleh Ttahala

ketikn kamu menyetubuhi istrimu."l Redaksi hadits ini diriwayatkan oleh

Ahmad, sedangkan maksudnya diriwayatkan oleh Muslim.

Selanjutnya, menurut riwayat Muslim, Mereka bertanya, wahai Rasulullah,

apakah orang yang menyetubuhi istrinya juga memperoleh pahala?

Beliau menjawab, "Bukankah menurutmu sekiranya dia menyalurkan

keinginan syahwatnya pada ynng dihqramkan maka dia akan menanggung

dosa? Demikian pula apabila menyalurkan keinginan syahwat pada yang

dihalalkan, maka dia memperoleh pahala."'

* Dari Abu Dzarr ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

:$,--Lir, ^+ -Jt J:g eU'- (;i,' l: ,i!l ,ir -^.r -A
.iJr ...r"i -r) 

':_\u; 
Sr,J 5 W St; "i,tu d _ii j" ,^|J.*) \)

'e 
p,i ,e)'p\ ;l\; ,'.f|,Jltj ,'$e\ ,'r;;At', ,'.i.,Sr ,i';,<)

I ,' .,.6_-
o-l-:J r-, J c. .J J

. .lo'tr
( s.-.t*!*+J I e!L.9Lr -l-9

t , -',;r;" --li, r.Lal\S..(> J poqxl Jl

HR Muslim,, secara makna kitab "az-ZakAh,"bab "Bayan Anna Isma ash-Shadaqah Yaqa'
hla Kulli Naw'in nin al-Mn'ruf," Isz] jilid ll,hal. 297. Ahmad dalant al-Musnad, jilidV.
hal. r68. Tarikh lbnu Asakir,irlid Io, hal. ro5.
HR Muslim,, secara makna kitab "az-Zakdh," bal: "Bayan Anna Isma ash-Shadaqah Yaqa'
'ala Kulli Naw'in min al-Ma'ruJ," [s:] jilid ll,hal. 697-698. Ahmad dalam al-Musnad, jilid
Vhal. 167.
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t

Y J^t .)t ol'r'o "J{ t-rg; .;,.5' y at"'rl i*:
" Tidak satu jiuta pun dsri ansk keturunan Adsm (mnnusia) melainkan padanya

terdapat sedekah di setiap lnri yang saat itu matshari masih terbit." Ada yang

bertanya; wahai Rasulullah, dari mana kami memperoleh harta yang

dapat kami sedekahkan pada setiap hari? Beliau bersabda, "Sesungguhnya

pintu-pintu amnl kebaikan benar-benar banyak, di antaranya adalah tasbih,

tuhmid, takbir, tohlil, menyuruh berbuat kebsiksn, mencegah kemungkaran,

menyingkirkan duri dari jalan, memperdengnrkan (memahamkan) orang

tuli, menuntun orang buta, memberitnhukan kepadn orang pada tempat

yang ditujunya, mengulurksn bantuan sekuat tennga kepada orang yang

ditimpa kemalangan, dan membontu mengangkat barang milik orang yang

lemah sekuat tenaga. Semua ini merupnkan sedekah darimu untuk dirimu."1

HR lbnu Hibban dalam Shahihnya. Baihaki juga meriwayatkan secara

ringkas, tapi dengan ada tambahan redaksi sebagai berikut,

o r .ro,.or,. ' --t o t' ... o:' . , ". .,r:.'-.i."P; 'rE)t't,S *J's,flt:)Lu\,i caitt-o +'i'1 g tr^:;j
8' ' a t 

"i , ', , t,. 't"'- 
t'.' .n,

"it-o il\;)r gj _;};Jt :ljro I coJ,t- _"t)t

" Senyummu diludapan rrudorrinu adolah sedekah, menyingkirkcmbatu, duri,

dan tulang dari jalan orang-orang adalah sedekah, dan kamu menunjukkan

jalan kepada orang yang tersesat adoloh sedekoh."2

{. Rasulullah saw. bersabda,

,j't;i ,'t"l\ F-

**
"Siapa di sntara kalian yang sanggup melindungi dirinya dari neraka, maka

hendaknya dio bersedeksh, wnlaupun hanya dengan separuh korma. lika tidak

' Al-Ihsan bi Tartib Shahih lbnu Hibban kitab "az-Zakhh," bab "Md Yakun lahu Hukm ash-
Shadaqah (Dzikru al-Khishal al-lati Taqum Ii Mudim al-Mal Maqam ash-Shadaqah li
Badziliha)," [::68] jilid V hal. r6o.

' HR Tirmidzi kitab "al-Birr wa ash-Shilah,"bab "Md lhhfi Shana'ie al-Ma'rufi'Irqs6] jilid
IV hal. t+o dan Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan gharibJ'r Syiqqi Tamrah maksudnya separuh buah korma. Maksudnya bahwa seseorang tidak
dibolehkan meremehkan sedekah yang diberikan orang lain.
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adn, maka dengan katct-kuto yang baik."l HR Ahmad dan Muslim.

* R.asulullah saw. bersabda.

',.: . t, .i1 t o t t .- \. ,

,' t ' 
^. t; ^ , .i

,U)'u t'ri ii .i-j-Lo ui :JU !f_!tJt -,, a;ir,!i;\ -;jf .'r, U
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";,.i t"t1 

"i1!G .3Li-Ja*-l r'l>r Jl U ,.Y €ul c$-v I l-,1 co-t'j ib ,gl

,,--i)o r-i :Ju l9;!Ur -, i\i,Jtl*bi l5 ,1., t_ :Ju ,jLb
o^;; ,o::;bi ,J -lUi .c^^i.l-o Ui .*L.tr .Ii .i)j €ri g;L;t ;\

:, -"i .."t e ,

c3!4-, -.oj ,+r\:Js,ut;)^} S rtJi:;"l (;)l :jr U,q* g.i
,.. -. ." ; .. -'. I t .i ,, .";.,^#" "l -t1 t;l ,d:i:]j ,l>\, g-r"o -Cu*;"t :Ju tS:*J6\ -, , i7,

"Sesungguhnya Allnh swt. berfirman pada hrtri kismat (kelak), "Wahai anak

Adam (manusia), Aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku." Monusia

berkata; wahoi Tuhqnku, bagaimana aku dapat menjenguk-Mu, sedangkan

Engkau adalah Tuhan semestu tilom?! Allah berfirman, "Bukankah kamu

tahu bahwa hamba-Ku si fulan pennh sakit, tapi kamu tidak menjenguknya.

Seandninya kamu menjenguknya, niscayn komu akan menjumpai-Ku di

sisinya.Wahai anak Adam (manusin), Aku meminta makanunkepadamu tetapi

kamu tidok memberi-Ku makanan." Dia berkata; wnhqi Tuhanku, bagaimana

aku memberi-Mu makanan, sementara Engkau adqloh Tulnn semesto slsm? !

Allah berfirman, "Bukankah kamu tahu bal'Lwa hambn-Ku si fulan meminta

makanan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makancm. Tidakkah kamu

tahu, seandainya kamu memberinya makanan, tentu knmu akan mendapatkan

itu di sisi-Ku. Wshai anak Adam (manusia), Aku pernah meminta minum

kepadamu tetapi knmu tidqk memberi-Ku minum." Dia berkato; wahai

Tuhqnku, bagaimana aku memberi-Mu minum, sementara Engkau adalah

Tuhan semestq alqm? ! Allah berfirman, "Hamba-Ku si fulan pernah meminta

minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Seandainya kamu

' HR Bukhari,kltab "az-Zakhh,"bab "ash-Shadaqah Qabla ar-Radd," jilid II, hal r3 5. Muslim,
kitab "az-Zakdh," bab "al-Hatts 'ala ash-Shadaqah, wa l6w bi Syiqqi Tamrah, aw Kalimah
Thayyibah, wa Annaha Hijab min an-Nar," [00, 0A dan 69] jilid ll,hal.7o4. Ahmad dalam
al-Musnad secara panjang lebar dan secara ringkas, jilid I, hal. 388-446 dan jilid IV hal.
256, zS8 dan z5g.
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memberinya minum, tentu kamu mendapati itu di sisi-Ku."1 HR Muslim.

Rasulullah saw. bersabda,

"Tidaklah seorang Muslim menancapkan tumbuhan tidak pula menanam

tanqman lantas ada (buah) darinya yang dimakan manusia, hewsn, tidak pula
sesuatu, meloinkan itu merupaknn sedekahbaginyn."2 HR Bukhari.

.i. Rasulullah saw. bersabda,

4/ , e t
. to.

c&J-,a e9. s 15J' t)

^:,Q "p 
l1'

"Setiap omal keboikan adaloh sedeksh, dan merupakan kebaikqn pula bila

kamu menjumpai saudaramu dengan wajah berseri, serta kamu menuangkan

air dari embermu ke dalam tempat air saudaromu (juga sedekah)."3

HRAhmad dan Tirmidzi yang menyatakan kesahihannya.

Orang yang Paling Berhak Menerima Sedekah

Orang yang paling layak menerima sedekah adalah anak-anaknya, keluarga,

dan kerabatnya. seseorang tidak dibolehkan memberikan sedekah kepada orang
lain sedangkan dirinya masih perlu untuk memberikan nafkah hidup pada
dirinya dan keluarganya.

Dari fabir ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
/ t/ / / 6

it-f J!; dV .p (J.,b, it{ JIJ
.t .t ' t' . ' o , ' -1b b,: ..U-o W r_L2r il-f ,tr"i ca^-, 4 j, k:JU :i .d.t? ,p

"lika salalt seorang di antnra t otir, *oiit *irkir, hendaknya dia memulai

HR Muslim,, kitab "al-Birr wa ash-Shilah wa al-Adab," bab "Fadhl'Iyadah al-Maridh," 43,jilid IV hal. r99o.
HR Bukhari, kitab "al-Adab," bab "Rahmah an-Nas wa al-Baha'im," iilid VIII, hal. rz dan
kilab "al'Harts wa al-Muzarahh,"bab "Fadhl az-Zara' wa al-Gharas idza lJkila Minhu." iilid
III, hal. r35. Muslim, krtab'hl-Musaqah,"bab "Fadhal al-Gharas wa az-Zara1" Iel iiridrrr,
hal. r r88. Darimi kitab "al-Buyu',"ba15 "fi Fadhal al-Gharas," irlidl l, hal. 268. etrmii datam
al-Musnad dengan lafal yang hampir serupa, jilid III, hal. t47, 19z dan 243.
HR Tirmidzi kitab "al-Birr wa ash-shilah,"bab "Md Jdh fi Thalaqah al-waihi," Irszol iilid
IV hal. 374 dan Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan." Ahmad dilam at-rtus'"iai jrtiti 1il,
hal.344 dan 36o.
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dengan dirinya. lika adakelebihsn, diberikankepndakeluarganya. lika adakelebihan,

diberiksnkEadakerabatnya." Ataubelinubersabda,"Diberikqnkepadaorangyang

masih ada lubungan kekeluargaan dengnnnya. lika mnsih ada kelebihan, bsrulah

untuk ini dan itu."1HR Ahmad dan Muslim.

Rasulullah bersabda,
o , .. .,.1 

t,.. 
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. rz . .
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i-r,.r- :Jt! .,!n': ,* * ir-zi:JU . 

"*i 
;Q, g-ro :JU .gli*;i J^e 4; ir*i

j.i u c-;i :Ju .-r\ ";d-r.g-rt :iu .3L-:L- 
"p 

+ ir-ai :JU .'--l ;14:

" n rr r r art otr kal iatn. "s.o*ngluki-laki beriatu, uk t'*.-punyai satu dinar'

Rasulullah bersabda, "Gunaksnlah untuk membiayaikebutuhan dirimu sendiri."

Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda' "Gunaksnlah

untuk membiayai kebutulurn istrimu." Dia berkata, aku mempunyai satu dinar

lagi. Beliau bersabda, "Gunakankth untuk membiayai,kebutuhan anak-anakmu."

Dia berkata, aku mempunyai satu dinar lagi. Beliau bersabda, "Gunakanlah

untuk membiayai kebutuhan pembantumu." Dia berkata' aku mempunyai satu

dinar lagi. Beliau bersabda, "Kamu lebih tahu penggunaannya (dalam sedekah)."2

HR Abu Daud, Nasai, dan Hakim yang menyatakan kesahihannya'

Rasulullah bersabda,

"seseorang sudah cukup dapat dinyatakan berdosa bila mengabaikan hak

memberi naftah kep nda orang y nng menj adi tanggunganny a ." 3 HR Muslim dan

Abu Daud.

Rasulullah saw. bersabda,

-. ).. o ....r, t,:it

--., l-c zi'JA\ r,4! t- ^\l _Li:.il

uneu-l ou"a*ftab"al:Itq,"bab"f Bay'ial'Mudabbar,".lj957l.jilidlv,.\3.................t'3ee Ahmad

[^i;;-M;;;",1,iilid III, ],1\ t:tJlr:i, secara makna kitab "az-Zakah;'bab "Avvu ash-

t j,

!) a-eJ

a^;t-(Jl 
^--'Jtg-

Shadaaah Afdhal?" [2s461 iilid V hal. oq-zo.
Hn Ad; Diud, kita'b 

lor-ZokAh;' bab "f Shilah ar-Rahim," lr 6g r I jilid II' hal' : jo Nasai'

u'riii-;i-zo*ihi: iab "ash-shadaqah'in Dhar Ghinhn wa Tafsir Dzalika"' Izsrsl jilid V
hal. 62. Ahmad dalam al-Musnad:iiltd lI' hal. z5rr dan 47.
Hi fufurlim,, kitab "az'Zakah,"bab"'Fadhal an-Nafaqah'ala al-'Iyal wa al.Mamluk wa ltsmi
ian Dhavvatahum," densanlafil,"seseorang sudah cikup dinyatakan berdosa bila menahan

iifiin iiiii viii ario1o dalam tanggunfannyd' [+o]'jilid-ll, hal. ee:..Abu Daud, kitab
':i'r-'iiiai',''Blv ''tr sttitoy ar-Rahim,lros'zl jitia Ii' trai. rzr' Ahmad dalam al-Musnad'

iilid II, hal. I 60, I 9l dan r95.
'seseorang yang memendam rasa permusuhan.
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"sedekah qttng paling utnma adaloh sedekah yang diberikan kepada kaum

kerabnt yang ntenyimpan sikap permusuhan "l HR Thabrani dan Hakim yang

menyatakan keshahihannya.

Membatalkan Sedekah

Orang yang bersedekah dilarang menyebut-nyebut sedekah yang telah

diberikan. Sebab, hal itu akan menyakiti hati orang yang menerima sedekah,

menimbulkan sifat riya atas sedekah yang telah diberikan kepada orang lain.

Allah swt. berfirman,

@ e6\;6,5$i_6 ivu :*'(,"6\p G,lt'i ;;tt; u.lirffi.
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala)

sedekahmu dengan menyebut-ttyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima),

seperti lrang yang menaftaltkan hartanyn ksrena riya' kepada manusict."

(Al-Baqarah l2l:26a1

Rasulullah saw. bersabda,

,'
Jr ,!i Jtto /4: ,W';y; .r-#l p".ti,a,rJr i! ,n' ;::K ) bu

;p.ltr',.ir*-ir; t,'J=J,,i6 r,n' i;ru j ,y ,,:'-i: ,,jv ,"rt ;i
o o 'r, o

.;rL(Jr il;U;;*
" Ada tiga golongan oraflg yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari

Kiamat, tidak akan diperhntikan, tidak akan disuciknn, dan bagi mereka siksa yang

pedih." Abu Dzqrr berkata, sungguh malang dan merugi mereka. Siapakah mereka

itu, trtahai Rasulullcth? Belinu bersabda, "Orang yang memanjangkan pakaiannya

(karenn sonfuong), ornng yang ntengungkit-ngungkit pemberiannya, dan orang

ynng menawarkan bnrang perniagaannya dengan sumpah palsu."a

' HR Hakim dalam al-Mustadrakl<ttab'az-Zakdh,"bab'Afdhal ash-Shadaqah hla Dzi ar-Rahim
al-Kasyih," jilid I, hal. 4o6. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim,, meskipun
Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini didukung oleh Dzahabi.

' AI-MusbiI adalah orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong dan takabur.
t AI-Mann adalah mengungkit-ungkit sedekah dan menceritakannya kepada orang lain,

dengan merasa tinggi hatiterhadap orang yang menerima sedekah atau menjadikannya
sebagai pembantu. Al-Adzi adalah memberikan sedekah kepada orang lain dengan tujuan
menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah.

* HR Muslim,, htab "al-imdn," bab "Ghaldh Tahrlm ksal Isbal al-Izar wa al-Mann bi al-
Athiyyah," Ir7r]jilid I, hal. z. Abu Daud, k;itab "al-Libas,"bab "Md ldhfiIsbal al-Iza,r," [4o871
jilid IV, hal. 346. Tirmidzi lutab "al-Buyu',"bab "Mhn Halafa'ala Silbh Kadziban," frzr r] jilid
itt, trat. 5o7. Nasai, l<:tab "az-Zinah," bab "Isbal al-izar," 1l j33l ;ilid VIII, hal. zo8 dan kitab
'hl-Buy|',"bab "al-MunfqSilhtahu bi al-Halfi al-Kadzib," [++s}1iilid VII, hal.245 dan kitab
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Hukum Bersedekah dari Hasil Usaha yang Haram

Allah tidak akan menerima sedekah jika sesuatu yang disedekahkan

merupakan hasil dari usaha yang diharamkan. Rasulullah saw. bersabda,

.; ",: .i .. , o '?

,,"\ t-:or"iJ' ,"i - _Jt.; -;o' ;tj .qt f'l ;*_ I ,J.;t .lrr 11 .'rrlr r*;i
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3\-r .a\;J\q 4e S ,'7t 7 "*J) I ,i(7
"Wilni umat rnnrrusin, sesurtggultnya ailnlt baik dan tidnk nktur trrcneitnn kearsli

yangbaik. Sesungguhnya Allahsiut. menrcrirtahkan orattg-orongtlangberinmn sebagai-

mnna perhttah-Nya kepada ptara rasul. Allah lterfimLtn, "Hai rasul-rasul, makanlalt

dari rncrkanan Llang baik, dan lakukanlnh ttmnl kebsikan. Sesuttgguhnya Aku Muha

Mengetahui aptt Vang kamu kerjtkarr." Dott AIIah betfimtsn, "Hni orang-orang yang

berhnan, mttknrtk h di entnra rezeki yang baik yang telsh Kami berikan kepadamu." Ke-

rnudisn menceritaktn tentang seorang yang lann berkelana, dengan rambut kusut dan

berdebu serta menengadaltkan dua tangannyake langit seraya berdoa, "Yn Tuhanku, ya

T uh nnku. " N amun makan anny a har nm, minum anny a hnr am, p akai anm 1 a h ar am, d an

dibesnrknn denganyangharam,nakabagainannmungkin doanya itu diperkenankan."l

HR Muslim.

Rasulullah bersabda,

" Siapa yung bersedekalt setnra dengan sstu butir konrn dari hasil usaha yang

bsik, sementarq AIIalt tidsk menerima kecusli yang baik, dan sesunggulmya Allah
menerimanya dengan tnngan kanan-Nya, kemudian Allah merowatnya untuk

h.Z"kAh:'bab "al-Mannan-bi A'tha," [2563] jilid V- hal. 8r. Ibnu Majah, kitab "at-Tijarat,"
bab 'fi Karahiyah al-,4yman Ji asy-Syira' wa al-'Bayi'," [zzo8) jilid II, hal. 7 4q dan Z +5. Ahmad
da,lam al-Musnad, jilid \', hal. r 5 8, r6z, r 68 dan jilid II,hal. 7 44 dan 7 45.

' HR Muslim,kitab "az-Zakith," bab "Qabul ash-Shadaqah min al-Kasbi ath-Thayyib wa
Tarbiyutiha." [65J jilid Il, hal. 7o3. Tirmidzi, kitab "L7lsir al-Quran," bab "wa Uin el-
Baqarah," lu gSgl jilid V, hal. zzo. Ahmad dalam al-Musnad,iilid ll. hal. .r28. Darimi, kitab
"ar-Riqaq,"bab "Ji Akli ath-Thayyib," lzTzoljilid II, hal. zro,

' Al-'Idluadalah setara. Namun yang dimaksudkan di sini adalah persamaan yang menyamai
berat sebiji korma.
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pemiliknya sebagaimana sslah seorang di antara kalian meral.nat anak hewan

ternaknya, hingga menjadi seperti gunung."1 HR Bukhari.

Hukum Sedekahnya lstri dari Harta Suaminya

Seorang istri diperbolehkan menyedekahkan harta yang berada di rumah
suaminya, jika diketahui bahwa suaminya ridha terhadap apa yang dilakukannya.
Sebaliknya, istri dilarang melakukan itu apabila suaminya tidak meridhainya.

Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah bersabda,

W;) t ,Jfri \L. t;;i q ,s ,{r*i 'p ,\4ri. *L v ii";, -ui ,t,

"Jika seorang istri menginfakkan makanan yang ada di rumahnya,

tanpa menimbulkan kerusakan, mqka dia mendapatkan pahala atas apa yang
diinfakkannya, sedangkan suaminya mendapatkan pahala atas usahnnya, dan yang
menyimpannya pun mendnpatkan seperti itu tanpa mengurangi pahala yang satu
dengan yang lainnya sedikitpun."2 HR Bukhari.

Dari Abu Umamah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda

dalam khutbah beliau pada tahun haji Wada':

L* .-at'>\- a) .J

,t

fii;.Ult )e ."irr J;r[_,Jp,6))

HR Bukhari, kitab "az-Zakah," bab "Lh Yaqbal AIIah Shadaqah min Chalul illa min
Kasbin Thayyib," jilid II, hal. rj4 dan kifab 'ht-Tawhid," 6ab "eawl Allah Taala:
4,. r t ) s;*>t-t - ;. . . iilid lX, hal. r 54. Muslim, dengan lafal yans hampir serupa kitab ,hz-

Zakah," bab "1abul ash-shadaaah min al-Kasi,bi att-Thavvi| wi Tarbivatihn"'ldr rtan 6zl
I rcrrrPrr 5sr uP4 Nrrdu 44-

z?ka!u" pap "Qabul ash-shadaqah min al-Kasi,bi att-rhayyi| wi Tarbiyatiha,'rfoj dan o4]
::l:lTlL^l-^.r:.-...ll_:t-..ir.i"..-,;'
iill4 II: h.al..7oz. Tirmidzi, kitib "az-Zak6h," bab "MA iii:a fi padhl aih-Shaaiqin," rcdtijjlid.III,.hal. 

.1o {an. Tirmidzi. berkata, "Hadits 
-ini _hasan sahih." Ibnu Majah,'kitab 'hz-

Zakdh," bab "Fadhal ash-Shadaqah," [fiaz) jilid I, hal. 59o. Nasai, krtab "irz-Zak,frth," bab
"ash-ShadaqahminGhalul" l.z'szsl iilidV.hal. c7-<8.Ahmaddalam al-Musnnd.iilid TT hel"ash-Shadaqah min Ghalul," [:5 zj] ltlid V, hal. 57-58. Ahmad dalam al-Musnad,iilid II, hal.
.ash-shadaqah 

mtn chaluL" lz5 z5l jilid V, hal. 57-5,8. Ahmad dalam al-Musnad, jilid II, hal.
33r, 38r., 382,4r8,4r9,43.r,.+7!, i:_8 dqn 54r. Al-Muwaththa'kitab "ash-shadaqah,"bab
ht. Targhib fi.alh,llqd9qghi' Ir] jilid II, hal.995. Darimi kitab "az-Zakhh," bal ''f radhalfi ash-Shadaqah," [r] jrlid II, hal. 995. Darimi kitab "az-Zakdh," bab 'tfi Fadhal

ah," jilid I, hal. rss. Baihaki, krtab "az-Zakhh."bab "ash-Shadaaah min aI-MaIa1n--sh.A!p.t14,:jitid ],hal. lqs. B;ihaki, kitab'bz-Zakah:'bab'hsh-Shadaqah min al-Mal
al-Halal," jilid IV, hal. r9r.

ji! il

' HR Bukhari, kitab "az-Zakhh," bab "Mdn Amara Khadimahu bi ash-Shadaqah wa ldm
Yunawil bi NaJsihi," jtid II, hal. r 39 bab'Ajru al-Khadim idza Tashaddaqa bi Amri Shahibihi
Gahyr Mufsid," jilid ll, hal. r4r danbab-'Ajru al-Marah idza Tashaddaqat awa Athhmat
min Bayti Zawjiha Ghayr Mufsidaft," jilid II, hal. r4z. Muslim, kitab "az-Zakdh,"bab,Airu
al-Khazin al-Amin wa al-Marbh idza Tashaddaqat min Bayti Zawiiha Ghavr Mufsidih."
[8o-8r ]jilid II, hal. 7ro. Abu Daud, kita6 "az-Zakdh,"bab "al-MarhhTatashadiaq min Bavti
Zawjiha," I r 6851 jilid II, hal. 3 r 5. Tirmidzi kit ab "az-Zak6h," bab "f Nafaaah al-Marhh min
Bayti Zawjiha," 16ztl jilid lII, hal. 49. Tirmidzi berkara, "Hadits jni has'an." Ibnu Maiah,
kitab "at-.Tijdrat,'.' bab "Md Li al-Marhh min Mali Zawjiha," fzzgal jilid lI, hal. 769-77o.
Ahmad d,alam al-Musnad, jilid Vl, hal. 44,99 dan z7B.'
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" Seorangistri tidakdiperkensnksn menginfakkansesuatu dsri rumtth suaminya

kecuali dengan izin suatninytt." Seorang snlnbnt bertanya, it,elni Rnsulullah,

tidnk puln ntttknturn? BeliLtu hcrsnbdtt, "ltu sdnlnh hnrta kita rlmg paling utsma."l

HR Tirmidzi yangmenyatakannya sebagai hadits hasan.

fika seorang istri menyedekahkan sesuatu dari rumah suaminya dengan

jumlah sedikit menurut kebiasaan, maka hal tersebut dibolehkan meski

tanpa merninta izin dari suami terlebih dahulu. Dari Asma'binti Abu Bakar,

bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah saw., Zubair adalah orang yang

kikir. Ada orang miskin yang datang kepadaku lantas aku menyedekahkan

harta dari rumahnya kepada orang miskin tersebut tanpa meminta izin darinya.

Rasulullah saw. kemudian bersabda,

" Berilnh sekadarnyn snja dnn jangnnlnlt engkau menyimpan hnrta karena terlalu

bakhil, selinggrt (akibatrrva) Allsh akart menyusLrltkart rezekimu,"a HR Ahmad,

Bukhari, dan Muslim.

Hukum Menyedekahkan Semua Harta yang Dimiliki

Orang yang mampu dan bisa berusaha meucari nafkah dibolehkan

menyedekahkan semua harta yang dimilikinya.' Umar berkata, Rasulullah saw

menyuruh kami supaya bersedekah. Ketika itu, aku mempunyai harta, maka aku

berkata (dalarn hati); jika aku tidak dapat mengungguli Abu Bakar pada suatu

hari, maka hari ini aku akan dapat n-rengunggulinya. Aku pun datang metnbawa

separuh harta yang aku punya. Melihat itu, Rasulullah saw. bertanya, "Berapa

yang engkau sisakan untuk keluctrgamu?" Aku menjawab, sebanyak sedekah

yang aku berikan. Lalu Abu Bakar datang dengan metnbawa seluruh hartanya

dan Rasulullah menanyakan kepadanya, "Berapa yang engkau sisaken untuk

iti, .nr €*',,;i \j2,u*art

HR Tirmidzi kitab "az-Zakih,"bab "Ji Nafaqah al-Marhh minBayti Zaw.iiha," 16lo). Abu Isa
berkata, "Hadits ini hasan." jilid III, hal. 4.9-49. Abu Daud, kitab "al-Buyt',"bab "f Tadhnin
al-Ariyah," [:s6s] jilid III,'hal. 824. Ibnu Majah, kitab "at-Tijarat," bab "L4h li al-Marah
min Bayti Znn'jiha," [2295] iilid ll. hal. 77o.
Maksudnya, bi'rilah sedikit'saja sesuai dengan keadaan yang berlaku.
Maksudnya, janganlah kamu menyimpan harta di dalam suatu tempat, sehingga dengan
begitu Allah akan rnenyusahkan rezekimu.
HRBukhari,kitaL''itz-Zakah,"brb'hsh-Shrrdaqahli maYustatha'." jilid IJ,hat. r4r. Muslim,
kitab ",t:'Zakah," bal: "al-Hatt s Ji al-l t {aq w"t Kurahalt rrl-//r.cla ," l89l jilid ll, hal. 7 r -1. Ahmad
dalam al-Musnad, jil\d VL hal. j45, _146, -t53 dan 354.
Abu Ja'far ath-Thabari berkata, "Nleskipun dibolehkan bersedekah dengan seluruh hartanya,
namun disunnahkan untuk tidak berbuat demikian dan cukup sepertiga saja jika ingin
tetap melakukannya.

2O4 - Fikilt Sunnoh II



keluargamu?"Dia menjawab,'Aku tinggalkan buat mereka Allah dan rasul-Nyai'
Akupun berkata, aku tidak akan pernah dapat mengunggulimu untuk selama-
lamanya"" HR Abu Daud dan Tirmidzi yang menyataka'kesahihannya.

Para ulama menentukan syarat atas dibolehkannya seseorang menyedekahkan
seluruh hartanya, bahwa orang tersebut mampu berusaha, mempunyai mata
pencaharian, tabah, tidakberhutang, dan tidak mempunyai tanggungan nafkah.
|ika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka hukum menyedekahkan seluruh
hartanya adalah makruh.

Jabir ra. berkata, ketika kami bersama Rasulullah saw., tiba-tiba seorang laki-
laki datang dengan membawa emas sebesar telur. Dia berkata, wahai Rasulullah,
aku memperoleh ini dari galian. oleh karena itu, ambillah sebagai sedekah
dariku. Aku tidak memiliki harta selain itu. Rasulullah saw. pun memalingkan
wajah darinya, namun dia mendatangi beliau dari sebelah kanan sambil
menyampaikan keinginannya. Beliau pun berpaling, namun laki-laki tersebut
mendatangi lagi dari sebelah kiri, tetapi beliau kembali berpaling darinya.
Kemudian laki-laki itu mendatangi beliau lagi dari arah belakang. Akhirnya
beliau mengambil emas tersebut dan kemudian dilemparkan ke arahnya, hingga
seandainya terkena tubuh laki-laki itu, niscaya akan membuatnya kesakitan
atau mencederainya. Setelah itu, beliau bersabda,

'it;, ! ..,1' i;< JJj-*' _:H i ," :'-*# "L* .:r;i

"sslsh seorang di sntarn kolian dntang membazua seluruh hartanya untuk
disedekoltkan. Nsmun seteloh itu din duduk untuk mengentis kepada ornng lain.
Sesunggultnya sedeknh lnnrya dianjurkan bngi orang berkecuktrpan,"2 HR Abu
Daud dan Hakim yang menyatakannya sebagai hadits sahih menurut syarat
Muslim. Di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq.

'.: 'r..f 
"e'b

-i'

'9

Tirmidzi kitab "al-ManaqiU,i_'lqi'fi mdnaqib lbu Bai67 wa [Jmar ri.|"lie75];iia v, n"i.
6r4-6t 5. Tirmidzi berkata, "Haditsini hasan sahihl' Darimi kitab "az-zakan,"aia "ar-Rajul
Yatashaddaq bi Jami' ma'Indahu," jilid I, hal. 3gr-392.' HR Abu Daud, kitab "az Za.k6.h,".bdb "ar-Rajulyukhiiju min Malihi," Ir673] jilid II, hal. 3ro-
3 r r. Hakim kitab "az-Zakah,"bab "Khayru ash-shadiqah Ma Kana'an Diihri chindn,'riiid
I, hal.4r3. Hakim berkata, "Hadits ini'sahih menurut syaral Muslim,, meskipun Bukliari.
dan Muslim, tidak meriwayatkannya." pernyataan ini diciukung oleh Dzahabi.barimi kitab
"az-Zakah,"bab'an-Nahyi hn ash-shadaqah'bi lami' ma'inda arlRajul,,'jilid I, hal. 39 r . Hadits
rni dha'if, namun pada bagian akhirnyaidalah sahih. trwa' al-Ghhlil, jitia ttt, ha"l]3ro.



Hukum Sedekah Harta kepada Ahli Dzimmi dan Kafrr Harbi

Sedekah boleh diberikan kepada kafir dzimmi dan kafr harbi,' dan orang

Muslim yang berbuat demikian tetap memperoleh pahala. Allah telah memuji

suatu kaum dalam firman-Nya,

Wqi;6;'"+!tit'r)i'u':-F;
"Dsn mereka ntemberiksn mnkannn yang disukainya kepadn orang miskin,

anak yatint, dan orang yang ditawnru. " (Al-InsAn [76]: 8)

Yang dimaksud dengan tawanan di sini tentunya adalah kafir harbi.

Allah swt. berfirman,

UyrB;S;;J{;.l;5;};r$}\i{MPi$rgxKa*
q@at'jl\;).6\iy

"AIIah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap

orang-orangyang tinda memerangintukarena agama dan tidnk (pula) mengusinnu

dari Negaramu. Sesungguhnyn Allah menyukai orang-ornng yang berlnku adil."
(Al-Mumtahanah [60]: 8)

Dari Asma' binti Abu Bakar, dia berkata, ibuku datang menemuiku

padahal dia masih musyrik. Aku pun bertanya, wahai Rasulullah, ibuku datang

menemuiku padahal dia enggan masuk Islam. Bolehkah aku menjalin hubungan

dengannya? Rasulullah bersabda, "Iya, jalinlah hubungan dengan ibumu."'

Bersedekah kepada Hewan

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

t./t...
tt
i ,u-F ck# J F ,\t tott t-thlt dc

j" ilir rr;.ilj jn :ri1r Ju; ,_i-tJr :,.
'!

'. t) - "r ,i ,.. t". t ;'.,:.- coJje 4-g,rl 3 ,cG 4rir ),1";, 't1l J it ,iJ \'

zt

i-Jr .; h. , jX_ >rrg.v-J'u-L)

t6'tr' -a; :ts s$ ,i;;
a ,o

;.{ .rK 3;jJt -li .-i.bJr

' Kafir dzimmi ialah orang kafir yang berada di bawah naungan kaum Rifraz, sedangkan kafir
harbi ialah yang terlibat perang dengan kaum Rikaz.

' Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.
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,' a

ekJr ; uJ ill .a' Jl; U
. i,: '', .'. , '', '.. ,,. 't . ",i',. :.:

;trJl-o ca.l ra;9 La) 4Il ,\-:-e r--J\Jl -p ,e )

;i ra, G os ,f e |w t,;i
2 a. '

"Seorang laki-laki menyusuri jalan dan mengalami kelwusan. Lalu dia

menjumpai sebuah sumur lalu turun ke dalam sumur dan minum. Seteloh itu, dia

keluar. Ternyata ada seekor anjingyang sedangmenjilat tanah karena kehaLtsan.

Dia berkata, anjing ini sangat kehausan sebagaimana kehausan yang aku rasakan

tadi. Diapun turun ke dalam sumur lantas mengisi khufnya (sepatunya) dengan

air. Kemudian dia naik ke atas derrgan menggigit sepatunya (yang terisi air).

Kemudian dia ntenrberi minunt kepada anjing. Allah berterima kasih kepadanya

dan mengampuninya." Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah

kita mendapat pahala apabila berbuat baik kepada hewan? Beliau bersabda,

"(Berbuat baik) kepada setiap rangmemiliki jantungyangbasah (maklilukhidup)

nr e nd ap atkan p ah ala."'

Imam Bukhari dan Muslirrt meriwayatkan bahwa Rasulullah bahwa beliau

bersabda,

,U,;l"r"., r-t; :. ? i;i, :1 ,;Li, ir-i ,K k ,'^5 r -"u, :ii u+
/a//

". e * ,';-f,.^; 'r;"'; :-; p
"Ketikn seekor anjing setlangberlnh.r latang' cli sekit'ar sebunl'r sunlff, tli rnatra

anjing itu nrcngnlami kelutusnn hhggn nyaris nrcntbuatnya mnti, tibn-tibq seorang

pelncur dari Bari IsrLtel meliltat anjing itu. Pelncur itu kemudian membuka

seTtatunya dan kemudian mengambil air dengan sepntunyn untuk kemudian

diberikqn kepada nnjing tersebut untuk diminumn1a. (Lnntnran amal kebaiknnntla

itu) dia dinmpuni."2

HR Bukhari, k\tab "al-MusAqah," bab "Fadhl Suryi al-Ma'," jilid IlI, hal. t46-r47, kitab "a/-
Adab,"bab "Rahmah an-Nas wa al-Baln'im," jilid VIII, hal. r r, dan kitab "al-Mazhalint,"bab
"al-Abar'ala ath-Thariq idza lam Yatahddza." Muslim, kitab "as-Salam," bab "Fadhal Saqi
al-Baha'im al-Muhtaramah wa lthbmilxa," Irsf ] iilid IV hal. t-76r. Abu Daud, kitab "al-Jihad,"
bab "Md Yu'mar bi min al-Qiydm'ala ad-Dawwab wa al-Baha'im wa Ma Jhh f ath-Thahm
wa asy-Syarab," Ir3 ] jilid Il, hal. 9zs-93o. Ahmad dalam al-Musnnd. jilid lL.hal jz s- ..tz.
HR Bukhari, kitab "al-Anbiya'," bab "Haddatsana Abu al-Yaman, Akhbarana Syuhib," jilid
IV hal. zrr. Muslim, kitab "as-Salam," bab "Fadhl Saqi al-Baha'im al-Muhtaramah wa
Ithhmiha," Ir55]jilid IV hal. rz6r. Ahmad, secara rnakna, jilid II, hal. 5o7.
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hd Sedekah Jariah b4
Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim bahwa Rasulullah saw. bersabda,

to

ciL-j)l ..:t" l>1

t oi )t-oJ '\_
z'

"Jika seorang rnanusia nrcninggal dutia, maka seluruh anmlnya nkart terputus

kecunli tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang

mendoakannya."l

Hukum Mengucapkan Terimakasih atas Kebaikan Orang Lain

Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasai dengan sanad yang sahih dari

Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

ic:t;
Jl 'J a(JI)J

i"/:6G

"Siapa minta perlindungan kepadn Allah, mska berilnh perlindungan

kepadanya. Siapa mengajukan pennintann kepadamu dengan nama Allah, maka

herilah dia. Siapa yang meminta jaminan keselnmntnn dengnn nama Allah,

maka berilah jaminan kcselamatan kEadanya. Dnn siapa yang berbunt kehnikan

kepadamu, maka berilah imbalqn kepadanya. lika kanru tidnk mendapatkan (sesuatu

sebngai imbalnnnyn), maka doakanlah din hinggn karnu mengetahui bahwa kamu

telah m emb eriny a imb al an kep adany a. " 2

Diriwayatkan oleh Ahmad dari Asy'ats bin Qais dengan para perawi yang

dapat dipercaya, bahwa Rasulullah saw bersabda,

''r' ). .):i. ,'. i: :.,t^it _.,'1 ,i;hlv,nL, FL ; j ,;J+tt ,^U

;; ,tr'tr)">s ,\J'r; iJ.p J;oK ,6r* iflt

HR Muslim,, kitab "al-Washiyyah,"bab "Mh Yulhaq al-Insan min ats-Tsawab bada Wafatihi,"
Ira] jilidIII,hal. rz55.Nasai,kitab"al-Washaya,"bab"Fadhlash-Shndaqah'anal-Mayyit,"
[16s r ] jilid VI, hal. z5 r. Tirmidzi kitab "al-Ahkam." bab "fi al-Waqf ," Ir 370] jilid IIl, hal.
65r. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahihl' Abu Daud, kitab "al-Washaya," bab "Mh
ldhfi ash-Shadaqah'an al-Mayyit," [288o] jilid III, hal. 3oo. Ahmad dalam al-Musnad, jllid
II, hal. 372.
HR Abu Daud, kitab "az-Zakdh,"bab "Ahiyah man Sa'ala bi AIIah," b6zzl jilid II, hal. 3 ro.
Nasai, kitab 'az-Zakdh,"bab "Mh Sahla bi Allah," [zs6zl jilid V hal. 82. Ahmad da]am al-
Musnad, jilid II, hal. 68, 95, 96, 9s dan rz7 .
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I

t
;

1tat 5av; , ar f! I
" Tidaklah bersyukur kepadq Allnh ornng vang tidak berterima kasih (membalas

keb aikan) kep adu manu si n. " 1

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan menyatakannya sebagai hadits hasan,

dari Usamah bin Zaid ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

elJl
'1.' " "i i-Ll J;; ,tf ,ltt ltf :4rlA Jrn,isrU e* A

" Siapa yang mendapatkan perlakuan haik Inntas berknts kepada orang yang

rnelakukanntla; semogo Allah memberimu bolasatt kebaikan, makn orang itu telah

menynmpaikan pujian yang sangat pnntas."2

HR Abu Daud, kitab "al-Adab,"bab "Ji Syukr al.Ma'rufi'[a8rr] jilid V hal. r57. Tirmidzi
kiiab "al-Biff wa ash-Shilah." bab 'f asy-Syukri li man Ahsana Ilayka," [r95a-r955] jilid
IV hal. tf 8. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahihl'Ahmad, dengan lafal yang serupa
dalam al-Musnad, jilid V hal. zr r-zrz, dan dari -Asyats bin Qais, jilid II, hal. 295, 3ot,
388 dan 46r dari Abu Hurairah.
HR Tirmidzi kitab'al-Birr wa ash-Shilah,"bab "Md fthfi al-Mutasyabbi'bi Mhldm Yu'thihi)'
[zof s] jilid IV, hal. 38o. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan ja1ryid gharibi'
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DETINISI PUASA

Ditinjau dari segi kebahasaan, puasa artinya menahan diri.

Allah swt. berfirman,

.rA" ,./ , z /'a,t t ,// ',()'.. .Vy,f_).ri-i,4!
"scsttrtggulrrrqa uku telnlt bernazar berpuasa untuk Tulutn Yang

Mttlrtt PurgL'rsi/r. " (Maryam [19]: 26)

Mirksudnya menahan diri untuk tidak berbicara. Adapun yang

din-raksudkan dengan berpuasa dari sisi syara' adalah menahan diri dari

segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai

matahari terbenam dengan disertai niat.

Keutamaan Puasa

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda, Allah swt.

berfirrnan,

) r-, , I r r . . tt . , , ,, ..- : t'.*i,!-t' :t.^.4..*i ui".J"p,,u"At !! .oJ':t Jjt J-r;r.f
^tt'Jp .,L.;i,- \; .->,L \; .:-1,; ), ..5-r'-i r.* ,", JlS l;r.

,:. -,i,r;; _i +*1': - _tr"-;ue ;:l:_i.cJi .aI;U .t ,-t--t +^jL;
o 

o ' : ,^ a,- t t t,

.3L*J\ i:-j -- *LJr :.q "iJ\ ; J.."ti .;ulJr *i ''-! JJ coJre

'.

Hadits ini sebiigiannya adalah hadits qudsi, sedangkan sebagiannya lagi hadits nabawi.
Hadits nabalvi bermula dari perkataan'. ;> .\.-;\ "....
Al Junnah adalah tarneng atau pencegah kemaksiatan.
Al-KhuluJ adalah perubahan bau mulut disebabkan berpuasa.
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, t,
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"Semua onutl anak Adam (nnnusin) adnlalt untuk dirinrytt kacuttli puttsa.

Sebab, sesunggtrlmya puasn adalah uttuk-KLr dnn Aku senLliri rynng nkmr

memberinyn pahala. Puasa merupakan henteng. likn snlah scorottg di ttrrtttrn httlittrt

berpuasa, maka jangnnlsh dia herhicsra kotor, herterisk-te rink, dnn jturgnn bcrlttku

bodoh (kasar). lika udn orlttg Vang ntcncacirrqn ntau nrenrcrnngintlo, lrcrrtltkrryt'r ditt

mengatakan, aku sedang berpunsa -dus knli-. Derni Dzst yang jiiun MLrltttrrrrrrntl

beradct di tangan kekunsnm-I'Jyn, sunggult ltnu nrulut ortlLtg Llllng btrpuuso ltbilt
wangi tli sisi AIInlt pnda Inri kisnnt daripada bau ninynk rcttngi kestut'i. ortmg
yang berpuasa mendupntksn dua kegembirLtnn ynng murhLurtntln ltttlurgiLt, tllittt:
Ssnt berbukn, din bergenfuira dengnn berbuknnyt, dnn kctiko bcrtcrrttL tlutgttrt
Tuhnnnya, din bergembiro etas puasanya."l HR Ahmad, Muslim, dan Nasai.

Dalam riwayat Bukhari dan Abu Daud disebutkan,

t'.' $ -^

J) 'tLb j)"\

-,.ai rrt.ut,

uit,,J,rrat

)tt'ffi
. t t,,

dJJ]J',J^i 
t

\) **iN ,k6 i:tl irr r;u cai i\At

r4di ;j* a----ir, .n .iFi
"Puostt nterupakan tarnertg. lika salnh ,rurnrf a', n,rrnrn kqlinrt l,',r.rpttttsr't,

janganlalr berbicora kotor dan hertindok bodolr (kasat). Iiks ntla orung yttrtg

ntemeranginya ntau mencacinya, hendaknya din mengatnknn, nktt sctlutg ltcrltunsrt

-dua knli-. Demi Dzat yang jiwaku di tangan kekuasnnn-Nt1tt, surrggult httrr trrtilut
orang yang berpuasa lebilt wangi di sisi Allnh daripadn bnu minytrk ionngi kcsturi.
Dia meninggalkan mnkan, ninum, dan nafsu salnuatnya knrenn Aku. Puttstt tttlulnlt

untuk-Ku, dan Akulnlt yang akan nrcmberi halsssrt ntanrya, drm stttu keltaiktut

dilip a t gnn d akan s epuluh kali lip at. " )

HR Muslim,, kitab "ash-Shiyhml'bab "Fadhal ash-Shiyiim," Ir63] jilid II, hal. 8o7. Nasai,
kitab '.'ash Shiydm,".bab ."Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Abu ShAUh Ji hadzi al-Hadits," Izzr6] jilid
IV hal. 16:,-r64. Ahmad dalam al-Musnaa,iiliaII,hal. ziz.
HR Bukhari, kitab "ash-Shawm,"bab "Fadhal"'ash-Shawm."" iilid III. hal. -r r. Muslirn, \ecar.a
ringkas kitab 'hsft-Sftrlam." bab "Fadhal ash-Shiyam," lrojl litia ll, hal. 8o7. Abu Daud
secara ringkas kitab 'hsft-Sftdwn,"bab 'hl-Ghybah li ash Sha'im," lz3o3l jilid II. hrrl. 761r.
Ibnu Majah, kitab 'bslr-Sftiam." bab -MA hh fi al,Ghaybtth wd dr Rnl'ars li ush Sha'int,"
{r 69rl jilid I, hal. 539. Nasai, kitab "ash-Shiyam." bab "Fadhal ash-Shiyim," Iz.r r 7 j jilid tV,
hal. r 64. Al- Muwaththa'kitab 'hsfi-S/rirjrz," bab "lami' ash-Shiynm,' I st 5 u I iilid I,'hal. .t r o.
Ahmad dalam al-Musnad, j1irtd II, hai. 245, 257, 273 dan jilid VI, hal. zz4. Baihaki kitab
'a.s\ hi2,hmi' bab "Fadhal Syahr Ramadhan wa Fadhl ash-ShiyAm 'rtla Sabil al-Ikhtishar,"
jilid IV hal. 3o4.



Dari Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah bersabda,

, ..o. tro. "; 
t 

' : " t 
":',.. r..n,,,Gbr',-l ,*,, +i ,iU'J' J:* .a"q;t l.c .,,''tJ it*Li- i\";J\, ;Qdl

ot,a 
'^i, 

,.rt, tlo,, l-"11, t, r-,, 'or',1 
.,a,. ,,,i,,,.+ pi".'._tJtr '.;t "ii :.t\?\ .) *:,4 G;i:;.'.'kJ! ;,t'r1A\',

':rli! :Ju

"Puasa dan Al-Qur'an aksn nrcntberi syafaat kepada seorang hamba pada

hari Kiamst. Puasa berkata, wnlni Tuhqnku, aku menglnlnnginya dari mskan dan

syaltutat (bersetubuh, red) di siang hari, rnaka perkenankrtn aku memberi syafaat

kepadanya. Dan AI-Qur'an berkata, aku mencegahnya dari tidur di malam hari,

tnaka perkernnksn aku untuk memberi syafaat kepadanya." Beliau bersnbda,

"Keduanya pun diperkensnkan untuk memberi syafaat."i HR Ahmad dengan

sanad yang sahih.

Dari Abu Umamah, dia berkata, aku menemui Rasulullah saw,lalu berkata,

bertahukan kepadaku suatu amal yang dapat mengantarkanku masuk surga.

Rasulullah bersabda,

. " 
.,, 

:. -..,r.,, ,r.li .l- ti ., 
" t, 1

It^J! :liLe :Ju; .Ut-J\ .ti J ..J J; V ip ,r!!\i ii"t'
"Hendaknya engkau beryuasa, sesungguhnya tidsk nda amal yang menynmai

(pahala) puasa." Kemudian aku mendatangi Rasulullah untukkali kedua, beliau

pun bersabd a, " Hendaknya engkau beryuasa."z HR Ahmad, Nasai, dan Hakim

yang menyatakan kesahihannya.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra. bahwa Rasulullah bersabda,

\A-F :# q- : :e ,tJt , dl gUi 
"lt -\rt U r',lt _i*- € C"y- * ; A\

"Tid{*lah seseorang be:uasa satu luri di jalan Allah, melainkan pada hnri itu

Allah menjaul*nn tunjahnya dari neraka sejauh jarak tujuh puluh musim Sugur
(talrun)."3 HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad" Nasai, dan Ibnu Majah.

"' HR Ah-"d dalam al-Musnad, jilid II, hal. r74.

'?'HRNasai,kitab"ash-shiyim,"bab"Dzikral-Ikhtilaf'alaMuhammadibnuAbuAyyubfHadits
Abi tJmamah Ji Fadhal'ash-Shiydm," lzzzjl jilid IV hal. r66. Ahmad dala6 al"Musnad'
iilidVhal. z+qdanz6+.Hakimkitab"ash-Shawn."jilr'dI,hal.4zr.Hakimberkata,"Sanad
hadits ini sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Pernyataan ini
disetujui oleh Dzahabi.

?' HR Bukhari,kita6'al-lihad wa as-Siyar," bab "Fadhal ash-Shawm f Sabilillah," jilid lV,hal.
3 r -32. Muslim, kitab 'hsfi-Sft iyam."'6aY:. "Fadhal ash-shiyam f Sabiliilah li man Yuthiquhu
bi Dharar wa Id Tafwit uaqq," lr o7] jilid II, hal. 8o8. Tirmidzi, kiLab "Fadha'il al-lihad.bab
MA IAh fi Fadhat ish Shaim f Sabilillah," I r6z: l jilid l V hal. r 66. Ibnu Majah, kitab'hsft -

Shivdm,"bab"fiShiyamYawmfiSabilillah," Ir7r7] jilidl,hal.s+z-s+8.Nasai,kitab'hsh-
Shiyam," bab ''Tsawab man Shama Yawman f Sabilillah wa Dzikr al-lkhtilal'ala Suhail
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Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Rasulullah bersabda,

^r" " ' " ,, o'r .,.rril J.-; riu t;,ir;r ;i ,*Wj' l; Jr4 c-r!!r ti Jr;-.uU atl 31

-,ui ui gli
"sesunggulmVa surga ntempunyai pintu qang rtisebut orOryyor. Ooao

hari kiqmat, dikataksn, di manaknh orang-orang qang berpunsa? Apabila orang
terakhir dnri mereka telah masuk (ke dalam surga), maka pintu itu pun ditutup."l
HR Bukhari dan Muslim.

Macam-macam Puasa

Puasa ada dua macam, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. puasa wajib
terbagi menjadi tiga macam, yaitu puasa Ramadhan, puasa ki;farat dan puasa
nazar.

Dalam pembahasan ini, saya hanya menguraikan tentang puasa Ramadhan
dan puasa sunnah. Sedangkan untukjenis puasa yang lain, akan saya uraikan
pada bab berikutnya.

ibnu Abu Shalih," [2246-zz5ol jilid IV hal. 173. Darimi kitab,,al-lihad,',bab.Mhn Shama
Yawman f sabilillah Azza wa lalla," jilid II, hal. zo3. Ahmad daiam sl-Musnad, jilid,ril,
hal. 26. S-g dan S.j,.

? HR Bukhari, kirab'hsh-Sdwm."l:ab "ar-Rayyan Ii ash-Sha'imin," iilid III, hal. 32. Muslim,
kirab,"ash-Shiydm;'.ba6 "Fa/h1l ash Lliygm." Ir66] jilid il, hal.'8o8. Nasai, jengan iaiai
yang hampir sama kitab_'lzsh th!),.4y:'bab 

"Fadhal ash-Shiyam." lzz36_zz jTljilij lV hal.
r68. Ahmad dalam al-Musnad, jilid V, hal. 333. Ibnu Maiah, kitab "ish-siivah,"aaa "ua
lahf Fadhal as,h-shiyam.".ft6aol ]ilia I, hal. 5 z 5. Baihaki kitab'ash-shiyam,abab "f radhat
Syahri Ramadhan wa Fadhal ash-shiyam 'ala Sabil at-lkhtishar." jilid IVhal. 3o5.
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PUASA RAJW{DHAN

Hukum Puasa Ramadhan.

Ramadhan hukumnya adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada Al-

Qur'an, Sunnah, dan Ijmal Allah swt. berfirman,

@'tfr"#
"Hai orang-orang yang beriman, diwalibkan kepadamu be:unsa

sebagaimana diwajibkan kepada oranS-orang sebelum kamu agar kamu

bertakwa." (Al-Baqarah [2]: 183)

Allah berfirman,

n,.;:.y: tuAl t; 
"1 

lr"ii *o, lj 
" 

$i'bta:' #
j ra ; i(+ ;{r";gs a\ r&L; 6 3(c5s u',4i

'A Ljs 5 ;.ii'r'qi t-" j_3 +r4i:;i i;',1:. rF,

"{a ; "&:sv J 6\ \ ;'^''1') ;Ui i}4) i Ai
@6'Ki

"(Beberapa hari ynng ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulnn

yang di dalamnya diturunkan AI-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia

dan penjelasan-penjelasan mengenai petuniuk itu dan pembeda (antara

yang hak dan yang bntil). Karena itu, barangsiapa di antnrs kamu hadir (di

!,
ru

e 6.ii'e +r 6i\4i ?4t 6'i:v ati qr\i"



Negara tempat tinggalnya) di bulon itu, makn hendsklah ia berpunsa pnda bulan
itu." (Al-Baqarah [2]: 185)

Dasar yang bersumber dari Sunnah adalah sabda Rasulullah,

' t 
" 

o'., I o

,'61j .',irt J-; tt:;J iiJ (^iJr U
o' l,

l-..--J I

,itC

ir v
v-> |
LJ

f,r )

o)L.,aJl

" Islam dibangun di atas lima perkara; bersaksi bshwa tisda Tuhan selain AIIsl
dan bahwa Muhammad sdalah utusan Allsh, mendirikon sholot, membnyar zakat,
berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melakssnaksn ibsdnh haji."t

Dalam hadits Thalhah bin Ubaidillah disebutkan bahwa seorang laki-laki
bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku puasa
yang telah diwajibkan Allah. Beliau bersabda, "(puasa) bulan Ramadhan." Laki-
laki itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban berpuasa selain itu bagiku? Beliau
bersabda, "Tidak, kecuali jika kamu hendak berpuasa sunnah.",

umat Islam telah sepakat atas kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan dan
merupakan salah satu dari rukun Islam. Hal ini harus diketahui oleh setiap
umat Islam dan jika ada yang mengingkarinya berarti dia kafir dan keluar dari
ajaran Islam.

Puasa Ramadhan mulai diwajibkan pada hari senin malam kedua bulan
Sya'ban tahun kedua Hijriah.

Keutamaan Bulan Ramadhan

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda ketika datang bulan
Ramadhan,

,tto
*j, J cL> -l-e

\
AIJ! -b:s\

. riot. a.i t ,.i
* .FJ,i.::Jl -'1;,?1

. r'".1 r-,. ")":.+ e"at La'.t--a f\+l

HR Bukh-ari, secara maksud. kit3b "al-Maghazi," bab "Wofd .Abd 
al-eais,'. iilid V, hal. z r 3,kilab "al-iman," bab "Ada' al.-Khams min"al-iman." jilid i hal. ,o_rl, litjil':o I_'ttm,,.bib"Tahridh an-Rasulullah Wafd'Abd al-,Qais an yahfa'dhu al-iman." jilid I, hal. jz. Muslim,

kttab^."al imdn."bab."Bayan Arkan ar-isram *a daa'iiiii it:tinii,; iii-rri;ilia r, rr.i.
+s. tirmidzi kitab "al-lmdn," 6ab "ldhafah al-Fara'idh ila al-imdn," l:6r4J. iriasai, kitab"al-imdn," bab'Ada' al-Khams," I sot q].'
HR Bukhari, krtab "al-imdn,"bab'bz-zakhh, min al-Islam," iilid I, hal. rB dan kitab 'hsft-
Shawm,"bab^'.'W.ujub Shawm Ramadhan." jilid lII, hal. 3o-3 r.'Muslim,UitaA:.at_iiai,,;bab
'.Ba.ya1 a!. l.lalaw-ar al-Lati Hiya Ahad Aikan ar-rstami'lil iilid I, har. +o. Abu Daud, kitab"ash-Shaldh,"bab "Fardh ash.-Shaldh," ft9rl jilid I, hal. ziz. Narui, kit.b .ort _Sfriyai:iii
"wyiu.a ash-Shiyam;' fzoeo] j.ili9 IY, 4d, yLp, Al;nlu.wiyhtha'kriab "Oori, iriiiitaij
as-,saJar"bab "la1ni.'at.-Targh.ib.fi ash-Shalah,'ls+l iitia I, hal. r 75. syaf i dalam ar-Risalah,
bab perang 13441 ditahqiq oleh Ahmad, Muhamniad Syakir.

:

L

x

Puasa-217



" sungguh telnh dntnng kepadn kalittn bulnn rlnng pertult berkah, Allalt telnlt

merLlojibkan kalian berpunsn. Pads bulsn iri, Ttintu-pintu sttrga dibuka, pintu-

pintu rteraka ditutup, dmr setsn-setan dibelenggu. Di bulnn ini, terdn1:nt satu

nnlam yang lebilt bnik dnri se rihu bulsn. Sinpa tlnng terlnlnng untuk mendopntkan

kebsikan di dalanntyn, swtggttlt din telnh terlnlnng (untuk mendapnt kebaikan)."1

HR Ahmad, Nasai, dan Baihaki.

Arfajah berkata, aku berada di tempat Utbah bin Farqad. Dia sedang

membicarakan tentang Ramadhan. Arfajah mengatakan, saat itu ada seorang

laki-laki yang masuk. Begitu melihatnya, Utbah merasa segan terhadapnya dan

hanya diam. Dia berkata, ceritakan tentang Ramadhan. Orang itu berkata, aku

mendengar Rasulullah saw. bersabda mengenai Ramadhan,
o .r- t t lt | - : " ,., ,t " ;, t ,1 t:''

:-tt" + #)b-; :-rLt ,J+*r Nt * $-;J1.a".Jt *,t-.t i-: .-\:Jr -,t't -i[;j,,
i6, 4re F :41 ,"'A, €( t"4, ,4, ?;.

" (Dibulan Rnnmdhan) pintu-pintu nerako dihrtup, pintu-pintu surga dibuka,

dsn setan-setun tlibelenggu," Beliau mclnnjutknn, "Padn htilsn ini mcilcilket

menveru, utslni perLdanfua kehaikstr, bergentbiralah. Wahsi pendamba keburukan,

berlrcntilolt. Malaikst metnlerukankata-kttta itu linggnbul0n Romadlnnberakhir.")

HR Ahmad, Nasai yang menyatakan sanadnya baik.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

ar.o...,!..o-,.t - ' ,.i, ,,,1.r,i. ro'
,j+ro t-.1 ,:\ i(" .iL)z-. , .)', if-2. r. ,;.*=11 jt ;i*-oJr . .-l.l>Jt :rt J.aJl

i'rCr c4ir r;r

" Slnlstlimnusktr.t,lum'nt ke lutrt'ot, dnn Ramadlnnke Rnmsdhnn, senruanya

dapat mengltapus dosa-dosu di nntnra nrasl-fttasa tersebut selama dosa-dosa besur

dijauli.'trHR Muslim.

' Hn X"*iJri tab "ash-Shiyim," bab "Fadhat Syahr Ramadhan wa Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Ma'mar
fihi," lzrc6l jilid IV. hal. r 29. Ahmad dallm al- Musnad, jilid II, hal. z3o, 38 5 dan 4z s. Baihaki-secara 

mauquf kitab 'hsli-Sft iyam." bab "f Fadhal Syahr Ramadhan wa Fadhal ash-Shiyam
'ala Sabil al-Ikhtishar," jilid IV hal. :o:.

' H R Nasai, dengan lalal yang hampir serupa kitab 'hsft-Sft iyam."bab "Fadhal Syahr Ramadhan
wa Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Ma'marfihi." Izro7l jilid IV hal. rzs dan r3. Baihaki kitab 'hsfr-

Shiyhm," bab "f Fadhal Syahr Ramadhan wa Fadhal ash-Shiyam 'ala Sabil al-lkhtishar," iilid
IV hal.3oj. Ahmad dalam al-Musnad. jilid IV hal.3r r-3tz dan jilid V hal.4rr.

3 HR Muslim,, kitab "ath-Thaharah ," bab "ash-Shalawat al-Khams wa al-Jumu'ah ila
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Dari Abu Said al-Khudri ra, bahwa Rasulullah bersabda,

L^F t- - ' '. . I
)-e.: Jl Jlt-: lo-o -bti n ro)-o-\-> .-9 f :

"Bararrgsiapn berpunstt pndn bulan Rqrnadhnn, ntengetaltui betnsnn-batlson-

nya, dan ntenjagn diri dari npa-apa rlnng selnyaknr1a dio menjaga diri dnrinrla,

maka (puasanya) dapnt menghapus doss-dosq ynng dilnkukart sebelunutyn."l

HR Ahmad dan Baihaki. Baihaki menyatakan sanad hadits ini baik.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

(4)J ill'1

'

I

ll

,l
It

rl

,ra* iW .f
M jt{

t)+'-

"Siapa yang betpuasn di

nrcn gharopkan keri dhasn All nh,

HR Bukhari dan Muslim.

bulm R,r*odt o, ,trngn penult keimattart dan

maka dosa-tlossnya ynng terdnhulu dintnpuni ."3

. Ancaman bagi Orang t

Ad yangEnggan Berpuasa d-i Bulan f,amadhan b)4S

Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,

.t: tto ':' t '

# ,;p o'r'>r 1 t y a* ,ix")i -*i 
'r-Qo.,lln-i ;i' e' p:.i*:)i ,r

,,'...,,,- :.",>.', 1'o'.. ":. t. ".' "ii.',.'o. '.'i\)t': ?"7e3 ,\',c-<.)r ;)tiJr; .,lrl \l JI ! ii 6.:(; i,Jt J)t- le\5 rtt

"Ikstan Islsnt clqn setrdi aganta ada tign yorg ai atasrryal'.nlt tlr* aiflougrr,,

al-lumuhh wa Ramadhan ila Ramadhan Mukafirnt li na Ba.vnahuilna ma ljtanabat ttl-
Kaba'ir" Ir6] jilid I, hal. zo9. Ahmad dalam al-fi[usnad, jllid tf, hul. 4oo.
HR Baihaki kitab "ash-Shiydm,"bab "Jt Fadhal Syahr Ramadhan wa Fadhal ash-shiyiim'ala
Sabil al-lkhtisahan" iilid IV hal. :o+. Ahmad dalant al-Mustnd, jllid III, hal: 5 5. Hadits ini
dha'i-f. Lihar adVDhuifnh lsost]l.
Al-Ihtisab adalah mengharap ridha dan pahala Allah.
HR Bukhari, kitab "ash-Shawml'bab "Mdn Shama Ramadhanlmanan u'o lhtisabanwaNiyahl'
jilid III, hal. 33 dan bab "Fadlnl LaS,lah al-Qadar" jilid III, hal. 59. Muslim, kitab "SltaIAh
al-Musafrin wa Qashriha,bab at-Targhibf Qiyan Ramadhan u'a Huwa at-Tarawih," [t75]
)1lidY 4-524. Abu Daud, kitab "ash-Shalhh, TaJri' Abwab Syahri Ramadhan,"bab "f Qiydn
Syahri Ramadhan," j3Tzljilid II, hal. ro3. Nasai, kitab 'hsr-Sftdwnr,"bab "hIA ldh fi QiyAm
Syahri Ramadhan." lzzo j-zzos j jilid lV, hal. r 57. Tirmidzi kitab 'hsfi-Sfiidwrri,"bab "Mh nA
f Fadhal Syahri Ramadhan." ltsjljilid lll, hal. s8. Ibnu Majah, kitab "Iqamah asbshalrih
wa as-Sunnah fha," bab "Md IAh f Qiydm Syahri Ramadhan," Ir: z6] jilicl I, hal. 4zo.

rl

ij
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siapa vnng meninggalkan satu dtrinya, msko dil kafir terhadapnya dan halul

dnrahnya, yaitu;bersaksi bnhuq tisdtt Tuhan selain AIIah, slnlat uajib, dan puasa

di bulan RsmadLnn."a HR Abu Ya'la dan Dailami. Adz-Dzahabi menyatakan

bahwa hadits ini sahih.

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

o',. 1,. to. "-. ": 
u,o'- 

": :,.. . .
p-rJr iq- ; _,bi-l ."J .iir V;, -^; ) ."o € tr\-z-o, j v;,bi :;

Lw og,s
"Sinpa yang tidak berpuasa sntu lmri di bulnn Ramodhan buknn karenn

keringananynng diberikan olelr Allnhkepadanyn, makapuasnynng ditinggalkannya

tidak dapat digantikan dengan puasn setalmn penuh, meskipun dia berpuasn

setahun penuh."t HR Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi.

Imam Bukhari mengatakan, ada satu hadits dari Abu Hurairah yang

menurutnya hadits marful bahwa beliau bersabda,

,, on. (6 ,,';..

^'W ,:Y1 ,g-lt ).-o *bL" | '-"by\ I , )re .? -,' 'j\-b.', ;.,G-"- Fi j

" Siopo ya'ng tirlak Urrpunro ,rt, trori di b,ulsn'. RnmTOUon ,orpo" nda ltalangan

tidak pula sr*it, mska puasa sntu tshun tidnk dapat menggantikannya, meskipun

dia berpuasa selzmt itu."2

Dzahabi berkata, "Sudah menjadi kaum Mukminin bahwa seseorangyang

meninggalkan puasa di bulan Ramadhan bukan karena sakit, dia lebih jahat

daripada seorang pelacur dan pemabuk, bahkan keislamannya masih disangsikan

dan dia juga dapat dinyatakan sebagai orang ateis dan tidak bermoral."

. Cara Menetaokan
AGy Awal Bulan Ramadhan b4Y

Bulan Ramadhan ditetapkan dengan cara melihat hilal, meskipun hanya

disaksikan oleh satu orang yang adil, atau dengan cara menggenapkan bulan

Sya'ban tiga puluh hari.

HR Tirmidzi kitab "ash-Shawm," bab "al-Ifthar Mutaammidan," [zzll jilid III, hal. 92.
Abu Daud, kitab 'hift-Shdwm,"bab'at-fa4itianI man Afthara Amdan," |496-497I jilid
II, hal. 788-789. lbnu Majah, kitab 'bsft-Sftdwm," bab "Kifarah man AJihara Yawman min
Ramadhan," lfi7zl ji\d I, hal. s: s. Darimi kitab "ash-Shawm," bab "Man Afthara Yawman
min Ramadhan Mitahmmidan," jilid Il,hal. ro. Ahmad dalam "al-Musnad," illidII,hal.
458-47o. Hadits ini dhaif.LihatTamhm al-Minnah j961.
HR Bukhari, l<ttab "ash-'Shawm," bab "Idza lamahf Ramadhan," jllid III, hal. 4r.
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Dari Ibnu lJmar ra., dia berkata, "Orang-orang berusaha untuk dapat
melihat hilal. Lalu aku memberitahukan kepada Rasulullah saw. bahwa aku
telah melihatnya. Beliau pun berpuasa pada hari itu dan menl'uruh orang-orang
agar berpuasa pada hari itu jugai', HR Abu Daud, Hakim, dan Ibnu Hibban
yang menyatakan kesahihannya.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

/, o'
L.c

"Berpunsnlalt knlisrt jika ltilnt telnlt terlihat a7', Urrt ut otot, t rtio, jika hilnl
sudnlr terlihnt. likn kolian tidnk dapat melilmtutya lantnran terhnlang awan, ntaka

genapkanlalt bilangnn bulnn Sya'ban menjadi tign puluh luui."2 HR Bukhari dan
Muslim.

Tirmidzi berkata, "Inilah yang dilakukan mayoritas besar ulama. Mereka
berkata, "Kesaksian seorang laki-laki bisa diterima apabila dirinya mengaku
telah melihat hilal sebagai tanda permulaan Ramadhanl' Pendapat ini juga
dijadikan pegangan oleh Ibnu Mubarak, Syaf i, dan Ahmad. Menurut Nawawi,
inilah pendapat yang paling kuat.

Awal bulan Syawal ditetapkan dengan menyempurnakan bulan Ramadhan,

yaitu tiga puluh hari. Sebab, kesaksian satu orang laki-laki yang adil yang melihat
hilal dalam masalah ini tidak dapat diterima dan tidak memadai. Demikianlah
pendapat sebagian ulama likih. Mereka mensyaratkan, bahwa hilal untukbulan
Syawal haruslah disaksikan oleh dua orang laki-laki yang adil. Sementara Abu
Tsaur berpandangan bahwa kesaksian orang yang melihat hilal berlaku untuk
menentukan awal bulan syawal dan awal bulan Ramadhan. Abu Tsaur berkata,

i\:

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm,"bab "Ji Syahadah al-Wahid'ala Ru'yah HiIaI Ramadhan,"
lz3azl jiltd 11, hal. 756. Hakim kitab "ash-Shawm," bab "eubul Syahadah al-Wahid 'ala
Ru'yah Hilal Ramadhan," jilid I, hal.423. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat
Muslim,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Dzahabi tidak memberi
konrentar terkait hal ini Hakim ini. Al-lhsan bi Tart;b Shahih lbnu Hibban kitab "ash-

fhoyy,."bab "Ru'yah al Hilal," I:+:Sljilid V, hal. r87-r88. Daraqurhni berkata, "Marwan
bin Muhammad meriwayatkan hadits ini sendirian dari Ibnu Wahab. Bagaimanapun, dia
dikategorikan sebagai perawi tsiqah menurut Mundziril'

' HR Bukhari, kitab "ash.Shawm)'bab "Qawl an-Nabi Muhammad saw., "ldza Ra aitum
( HilA!: Fa Shnmtri' jilid III, hal. 34-35. Muslim, kitab "asft-Sftiydm,"bab "Wujub Shawmi

o*JL*t

Ramadhan li TuTamadhan li Tu'yah al-Hilal," 14, t8, r9 dan zol jilid II, hal. ZSg dan 762. Tilmidzi kitab
'ash-Shawm." bab "Ma lah Ia Taqaddamu asy Syahra bi Shawmin." [634] jilid llL hal. 59-6o,
lan dari lbnu Abbas, bab 'Mri lhh Anna ash-shawma li Ru'yah al-Hilah'wa al-Ifthar'lahu,;'
6881 iilid III, hal. 63. Nasai, kitab "ash-shivhm,"bab "Ikmai sva'bana Tsalatsini idza Khn'a

"ash-Shawm." bab "Ma lah Ia Taqaddamu asy Syahra bi Shawmin," [634] jilid llL hal. 59-6o,
dan dari lbnu Abbas, bab 'Mri Jah Anna ash-shawma li Ru'vah al-Hilah'wa al-Ifthar'lahu.'
[6s8] jilid III, hal. 63..Nasai kitab "ash-shiyhm," bab "Ikmai sya'bana Tsalatsini idza Khn'a
_C.hayyiyn wa Dzikr.lkhtila;t' .an-Naqilin'an Abi Hurairah," Iirry-zrr8J jilid IV hal. r::.
Ibnu Majah, menulisnya sebagai sub bahasan kitab "resft-Sha wm." bab.iLa na fi'Shn;ilIbnu Majah, menulisnya sebagai sub bahasan kitab "resft-Sha wm." bab "iqa ha fi'ShuiA
Li Ru'yatih Wa Afihiri Li Ru'yatih." Ir655] iilid t, hal. sro. Darimi kitab'hsh-Shawm|'Li Ru'yatih Wa Afthiri Li Ru'yatih," [1655] jilid I, hal. 53o. Darimi kitab ,,ash-Shawm,,'Lt.Ku yatth wa AFntru Lr Ku yatth; lr6ssljitid I, hal. 53o. Darimi kitab'hsh-shawm,'
bab."ash-.Shawm li Ru'yah al-Hilal," jilid lt, hil. z. Ahmad dalam al-Musnad, jilid IV, hal.
z,3 dan jilid V, hal. 4z
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"Kesaksian seorang laki-laki yang adil yang melihat hilal Syawal haruslah

diterimal'

Ibnu Rusyd berkata, "Mazhab Abu Bakar bin Mundzir merupakan mazhab

Abu Tsaur. Aku berkata, pendapat ini juga dikemukakan mazhab Zhahiri. Abu

Bakar bin Mundzir mengemukakan satu alasan bahwa ulama telah sepakat

untuk mewajibkan berbuka atau menahan diri dari makan (berpuasa, red)

berdasarkan keterangan seorang saksi yang mengaku dirinya telah melihat hilal.

Dengan demikian, kesaksian yang dikemukakan seorang saksi berhubungan

dengan awal dan akhir bulan adalah sama. Sebab, hilal menjadi pertanda yang

memisahkan masa berbuka dari masa berpuasa."

Syaukani berkata, "|ika tidak ditemukan dalil sahih yang mensyaratkan

dua orang saksi berkaitan kesaksian melihat hilal Syawal' menurut zhahirnya

kesaksian satu orang laki-laki yang adil harus diterima dengan menganalogikan

pada kesaksian melihat hilal ketika awal Ramadhan. Di samping itu, jika

dalam urusan ibadah dibolehkan menerima berita seorang saksi' maka hal

ini merupakan satu dalil yang membolehkan menerima kesaksiannya dalam

permasalahan ibadah yang lain, kecuali jika ada dalil lain yang menyatakan tidak

boleh diterima berita dari satu orang saksi, seperti kesaksian yang berkaitan

dengan harta dan lain-lain. Oleh karena itu, pendapat yang lebih kuat adalah

pendapat Abu Tsaur."

Perbedaan Tempat Terbit Bulan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa perbedaan tempat terbit bulan tidak

diperhitungkan. Apabila penduduk suatu Negara melihat hilal, maka diwajibkan

berpuasa kepada seluruh Negara. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang

telah disampaikan sebelum nya, "Berpuasalah kalian apabila telah melihatnya (hilal)

clan berbukalah apabila telah melihatnya." Perlntah ini ditujukan kepada seluruh

umat Islam. iadi, siapapun di antara umat Islam yang melihat hilal di mana saja dia

berada, maka ini berarti seluruh penduduk Negara tersebut telah melihatnya.

Sebaliknya, menurut Ikrimah, Qasim bin Muhammad, Salim, Ishaq, dan

pendapat yang sahih menurut mazhab Hanafi serta pendapat yang dipilih oleh

mazhab Syafi'i, masing-masing penduduk di setiap Negara harus melihat hilal

dan mereka tidak diwajibkan berpuasa apabila masyarakat di Negara lain telah

melihatnya. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Kuraib,

dia berkata, aku pergi ke Negara syam dan di sana aku telah melihat hilal

Ramadhan. Aku menyaksikan hilal tersebut pada malam Jum'at. Kemudian,
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pada akhir bulan, aku kembali ke Madinah dan Ibnu Abbas bertanya kepadaku

-kemudian dia menyebutkan tentang hilal- dia bertanya, kapan kalian melihat
hilal? Aku menjawab, kami melihatnya pada malam Iumat. Ibnu Abbas bertanya
lagi, apakah benar engkau sudah melihatnya? Benar, jawabku, orang-orang pun
melihatnya dan mereka berpuasa, Muawiyah pun berpuasa. Ibnu Abbas berkata;
tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Kami tetap berpuasa hingga genap
tiga puluh hari, atau hingga kami melihat hilal dengan mata kepala kami sendiri.
Kuraib berkata; mengapa karnu tidak mencukupkan saja dengan penglihatan
hilal Muawiyyah dan puasanya? Ibnu Abbas menjawab; tidak, demikianlah yang
diperintah Rasulullah saw. kepada kami.'HR Ahmad, Muslim, dan Tirmidzi.
Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan sahlh gharib. Inilah yang dilakukan oleh
sebagian ulama, bahwa setiap Negara harus melihat hilal secara langsung.

Dalam Fath al-Alam syarh Bulugh al-Maram dinyatakan bahwa yang lebih
mendekati kebenaran adalah, setiap Negara haruslah melihat hilal secara langsung
termasuk daerah-daerah lain yang memiliki kesamaan waktu dengannya.

Seseorang yang Melihat Hilal Sendirian

Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang menyaksikan hilal sendirian
diwajibkan berpuasa. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Atha'yang
mengatakan bahwa orang itu tidak dibolehkan berpuasa kecuali ada orang lain
yang turut menyaksikan bersamanya.

Namun, para ulama berbeda pendapat berkaitan melihat hilal syawal.
Pendapat yang benar adalah orang itu hendaknya berbuka puasa sebagaimana
yang dinyatakan oleh Syali'i dan Abu Tsaur. sebab, Rasulullah telah mewajibkan
berpuasa atau berbuka bila hilal sudah terlihat dan orang yang melihatnya
telah menyaksikan dengan yakin. Permasalahan ini berkaitan erat dengan indra
penglihatan, hingga dengan demikian orang yang melihat hilal sendirian tadi
tidak dibenarkan mengajak orang lain untuk berbuka bersamanya.

HR Musf im,, kitab"ash-shiyrin,"bab "Bayan Anna li Kulli Balad Ru'yatuhum wa Annahum
idza Ra'aw al-Hilal bi Baladin la Yatsbutu'Hukmuhu Ii ma Ba'udtt'Aihum," IzSljilid II, hal.
T65.Tirmidzikitab "ash-Shawm,"bab "MA JAa Ii Kulli Baladin Ru'yatuhum'," lO6ll jilid III,
hal. e s-09. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan sahih gharib." Abu Daud, l<itail"aiilinawm,"
pa.b ".ld.za fu'iyq al.Hilal li Baladin qabla al-Akha/in bi Laylah." Iu33zl iilid tI, hal. 784.
Nasai, kitab "ash-Shawm.'' bab "tkhti[aJ Ahli al Alaq f ar-Ri'yah;'1zi i , j jttia IV hal. ij i.
Inilah yang benar dan sesuai dengan realita yang seb.rtu.nya.
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Ad Rukun Puasa brs
Rukun puasa ada dua, yang keduanya merupakan unsur terpenting dalam

puasa, yaitu:

r. Menahan diri daripada segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar
sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

@l',fii :ttr ;jt:1r|",e7*'.ii tri i,n AUi
"Maks sekarang canrpurilah mereka dsn carilah aprt yang telah ditetnpkan
Allah untuknru, dan nnksn minuutlah hingga terang bngimu benang putih
dari benarrg hitarn dari (waktu) fajar. Kemudian sentpurnqkanlnh puasa itu
sampai (dutang) molttm." (Al-Baqarah [2] :187)

Maksudbenangputih dan benanghitam adalah terangnya siang dan gelapnya
malam. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam hadits yang diriwayatkan
oleh Br.rkhari dan Muslim, bahwa Adi bin Hatim berkata, ketika turun
ayat,"Hingga terangbagimu benang putih dari benanghitam, dari (waktu)

fojor" aku sengaja meletakkan tali di bawah bantalku pada waktu malam,
dan ternyata ia tidak begitu nampak bagiku. Lalu, aku menemui Rasulullah
saw dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Rasulullah saw. kemudian
bersabda,

,tt'

:W\ .e6.s.-iJr rtj- +, tll
" Scsurrgguhnyn itu hnnynlah hitanmya mqlam dan putihnya siang."l

' HR B.rkh"rt, l"t.b "ash-Shawm,"bab "Qawl Allah Taala:Firman Allah Taala, "Dan makan
tninumlalyhingg! tgrLl!1g baginu benartg putih." (Al-Baqarah IrJ: r 8Z) jilid III, hal. 36 dan
kilab "o.t TaIsir."bab "Sungguh Kanti (sering) mclihut mikantu nienergridah ke langit, maka
sungguh Kami akan ntem-ulingkan kamu ki kiblat yang kamu sukai. i'alinskanlah'mukamu
ke arah Musjid.il Haram. Dan-di mana saja kamu bbrada, patingkanlalt muI<amu ke arahnya.
Dan sesungguhnya orang-orang(Yahudi.dan Nasratti) yaitgdi6eri Al-kitab (Taurat dan tilit)
memdng mettgettthui, bahwa berpuling ke Masiidil Harai itu adaluh benar dari TuhannTa:
dun Allah sekali-kali tidnk Iengnh .dari apn yang ntereka kerjakan." (Al-Baqarah lzl: r aa) lilidIII, hal. 3 r. Muslim, kirab "ash-Sftr), am." b'a6'-Bayan anna'ad-Dukhul fi alsh-Shaim Vit ttrrt
bi Thulu' al-Fajr u'a antn luhu al-Aklu wa Glnyruhu hatta Yathlu' allFaian" I r r - ral iilid I I.
hal.266-262. Tirmidzi kilab 'hr-Id/sir." bab 'iva min nl-Bnqarah." lzgTo-ziiti Tiimidzi
berkata, "Hadits ini hasan slhihi'Abu Daud, kitab "ash-Shawm,"'bib,,Waqi as-Sahur,"
!lqel ;1lia ll, !al. 76o-76r..Nasai, secara ringkas kitab "ash-Shiykm,"bab "Tawil eawl Allah
Taahl: Takwil Firman Allah Taala: "Dan m-akan minumlah hinssa terans hasimu benano
put ih dari benarry hitanr, yaitu fajar)'( Al- Baqarah Iz]: r87) 1: rZ"91 ,iitia fV, t it. , +S. 

o
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z. Niat. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

@ . {a,Lt i\3}i6 t'&.^t L\f)-6
"Padahsl merekn tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan

memurnikan ketaatsn kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan

Iurus." (Al-Bayyinah [98]: 5)

Rasulullah saw. bersabda,

-'' t' c - 'l
09 v tSyt

"Sesungguhnya amal perbuntan tergantung pnda niat, dan setiap orang

memperoleh (balasan) sesuai dengan apa yang diniatkannya."l

Niat hendaknya dilakukan sebelum terbit fajar pada setiap malam bulan

Ramadhan. Hal ini berdasarkan pada hadits Hafshah, dia berkata, Rasulullah

saw. bersabda,

)i iqa \t ,7,at p (Q\'z6'-.-r ? r"
" Siapa yang tidnk membulatkan niat berpua'sa ,rirlru* terbit fajar, maka tidak

ada puasa baginya (puasnnya tidak sah, red).": HR Ahmad, Tirmidzi, Abu
Daud, Ibnu Majah dan Nasai. Hadits ini dinyatakan sahih oleh Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Niat boleh dilakukan kapanpun di malam hari. Dan niat tidak disyaratkan harus

mengucapkannya, karena niat merupakan pekerjaan hati dan tidakada kaitannya

dengan lisan. Hakikat niat adalah menyengaja melakukan suatu perbuatan

demi melaksanakan perintah Allah swt. dan mengharapkan keridhaan-Nya.

|adi, orang yang melakukan makan sahur dengan tujuan berpuasa demi untuk

mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia telah berniat.

Demikian pula orang yang berkeinginan untuk menahan diri dari segala

sesuatu yang dapat membatalkan puasa di siang hari dengan ikhlas karena

Allah, berarti dia telah berniat, meskipun tidak makan sahur.

jilid III, hal. 99. Abu Isa_berkata, "Sejauh pen

,t - ,

Jf dt, .'Jr;! J[ilr u;'

Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama terkait fardhu wudhu.
Yujmi'u berasal dari kaia al-Ijma'yangma-ksudnya memantapkan niat dan tekad.
HR Abu Daud, kitab 'hsh-Shawm."bab-"an-Niyyahf ash-Shiyam," lza5al jilid ll, hal. 823-824.
Tirmidzi kitab "ash-Shawm,"bab 'MA ld:a Ia Shiyhma li man lam Yu'zim min al-Layl," 173o)

martu hanva clengan lalur penwayatan tnt sala. Nasar, KltaD asn-Jnawm, oao an-|\tyyan
fi'hih-Shawmlliyd-zttzljilid iV hal. reTilbnu Majah, kitab "ash-Shawm)'bab "Ji Firdh

iilid III, hal. 99. Abu Isa berkata, "sejauh pengetahuan kami, hadits ini dapat dikategorikan
marfu'hanya dengan jalur periwayatan ini saja," Nasai, krtab "ash-Shawmi'b1! "qn:Nyya.|triyyah

Fardh
ash-Shawm min al-Layl wa al-Khiyarft "ash-Shawm,"" Ir7oo] jilid I, hal.54z. Al-Muwaththa'ash-Shawm min al-Layl wa al-Khiyarfi "ash-Shawm,"" Ir7oo] jilid I,naL 542. Al-Muwaththa
kitab "ash-Shiyam,"bdb "Man Ajhah-ash-shiyam qabla al-Fairi," ti] jllid I. hal. 288. Darimi
I<tab "ash-Shiydm,"bab "Mdn Lam Yujmi' ash-Shiyhm min al'Layll'iilid II, hal. 0.
kirab "ash-Shiydm,"bab "Mhn Ajmaa ash-Shiydm qabla al-Fairi," t5] jiti4I' hal. z8
l<tab "ash-Shiydm,"bab "Mdn Lam Yujmi' ash-Shiyhm min al'Layll'iilid II, hal. 0.
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Menurut mayoritas ulama fikih, niat berpuasa untuk puasa sunnah boleh

dilakukan di siang hari selama orang tersebut belum makan dan minum.

Aisyah berkata, pada suatu hari Rasulullah saw. menemuiku lantas bertanya,

'Apakah ada sesuatu (makanan) di tempat kolian?" Kami menjawab, tidak
ada. Beliau kemudian bersabda,

" (Kalau begitu) aku berpuasa."l dan Abu Daud.

Mazhab Hanafi mensyaratkan niat dilakukan sebelum tergelincirnya

matahari. Inilah pendapat yang masyhur dari kedua pendapat Syaf i.

Namun, menurut dua pendapatyang terkuat dari Ibnu Mas'ud dan Ahmad,

niat puasa sunnah boleh dilakukan sebelum atau sesudah tergelincirnya

matahari karena tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Orang yang Diwajibkan Berpuasa

Para ulama sepakat bahwa puasa diwajibkan kepada Muslim, yang berakal,

sudah balig, dalam keadaan sehat dan mukim (tidak sedang bepergian, red). Puasa

juga diwajibkan kepada wanita apabila mereka suci dari haid dan nifas. Dengan

demikian, puasa tidak diwajibkan kepada orang kafir, orang gila, anak-anak, orang

sakit, musafir, perempuan yang haid, perempuan yang sedang nifas, orang tua,

perempuan yang sedang hamil, dan perempuan yang sedang menl'usui.

Di antara mereka yang tidak diwajibkan berpuasa sama sekali, seperti orang

kafir dan orang gila, ada yang diminta supaya walinya menyuruhnya berpuasa,

ada yang diwajibkan tidak berpuasa dan kemudian mengqadha'nya, dan ada

yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi diwajibkan membayar

fidyah.

Orang yang Tidak Diwaiibkan Berpuasa

Berikut ini saya akan menguraikan setiap orang-orang yang tidak diwajibkan

berpuasa:

t"t'
PV ?9\ \l'

HR Muslim

' HR Muslim,, kitab "dsh-Sh iydm," bab "lawaz Shawm an-NafiIah bi Niyyah an-Nahar qabla
az-Zawal," [6g] jilid II, hal. 8o8. Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "fi ar-Rukhshah Ji
Dzalika," [2a55]jilid II, hal. 8u+. Tirmidzi kitab "ash-Shawm,"bab "Shiydm al-Mutathawwi'
bi Ghayr Tabyit," [733] jilid III, hal. roz. Ibnu Majah, kitab "ash-Shawm," bab "Fardh ash-
Shawm min al-Layl," Ir7or] jilid I, hal. i+:. Nasai, kitab "ash-Shiyhm," bab "an-Niyyah fi
ash-Shiyhm," l4z7l jilid lV hal. rgs. Ahmad d,alam al-Musnad, jilid VI, hal. zo7.
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Orang Kafir dan Orang Gila.

Puasa merupakan ibadah yang ada dalam ajaran Islam. Oleh karena itu,

puasa tidak diwajibkan bagi orang yang tidak beragama Islam. Begitu juga dengan

orang gila, karena orang gila tidak termasuk mukallaf (orang yang dibebani

kewajiban syariat, red). Sebab, sandaran pembebanan untuk mengamalkan

ajaran syariat telah hilang dari dirinya lantaran hilangnya akal.

Dalam sebuah hadits, Ali ra. menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda,

i+i)v\.i .,-s -!jl ^e 
,e \' (-/,/

'r'-" ' :'
nl..>-l_ .'->-1v

" Pena diangkat (ketentuan tidak berlaku, red) bagi tiga golongan: Orang gila

sampai dia sembuh, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak-anak snmpai

berusiabalig."t HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi.

Hukum Puasa bagi Anak-anak

Anak-anak, walaupun tidak diwajibkan berpuasa, tapi bagi walinya harus

menyuruhnya supaya mereka berlatih dan membiasakan diri mengerjakan ibadah

puasa sejak usia dini, sehingga dia terbiasa dan mampu melaksanakannya.

Dari Rubayyi'binti Muawwidz, bahwa pada pagi hari Asyura, Rasulullah

saw mendatangi suatu perkampungan kaum Anshar. Beliau bertanya, "Siapa

yang berpuasa sejak pagi, hendaknya meneruskan Puasanya, dan siapa yang tidak

berpuasa sejak pagi, hendaknya dia berpuasa pada sisa harinya." Setelah itu, kami

pun berpuasa dan menyrruh anak-anak kami yang masih kecil supaya berpuasa

juga. Kami mengajak mereka ke masjid dan membuatkan permainan untuk

mereka dari bulu domba. fika Di antara mereka ada yang menangis meminta

makanan, maka kami memberinya mainan itu. Keadaan ini berlangsung hingga

waktu berbuka tiba.'HR Bukhari dan Muslim.

Orang yang Diberi Keringanan Tidak Berpuasa

tapi Waiib Membayar Fidyah

Di antara orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, baik

laki-laki atau perempuan adalah orang yang sudah lanjut usia, orang yang tidak

' Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama dalam bahasan "siapakah yang diwajibkan shalat?"

' HR Bukhari, kitab 'hsh-Shawm,"bab "Shawm ash-Shibyan," jilid III, hal qz-+8. Muslim,
kitab "ash-Shiydm," bab "Mdn Akala f AsyArd', falyakufa Baqiyyah Yawmihi," Ut6-tlzl'
jilid II, hal. 7e8-7s9.
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bisa diharapkan lagi kesembuhan penyakitnya, dan pekerja berat yang tidak

memiliki sumber penghidupan lain kecuali pekerjaan yang dijalaninya. Mereka

semua mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, sebab jika mereka puasa,

maka puasanya akan mengakibatkan mereka kepayahan dan memberatkan

selama bulan Ramadhan. Mereka termasuk golongan yang mendapat keringanan.

Namun, mereka diwajibkan memberi makan kepada satu orang miskin pada

setiap hari sebanyak satu sha", setengah sha' atau satu mud. Ketetapan ini masih

diperdebatkan di kalangan ulama, mengingat tidak ada hadits yang menetapkan

banyaknya jumlah yang harus diberikan kepada orang miskin.

Ibnu Abbas berkata, orang yang sudah lanjut usia diberi keringanan untuk

tidak berpuasa, dan dia harus memberi makan satu orang miskin pada setiap

hari, dan dia tidak perlu mengganti puasa yang ditinggalkannya' HR Daraquthni

dan Hakim yang sama-sama menyatakan kesahihan atsar ini.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Atha bahwa dia pernah mendengar

Ibnu Abbas ra. membaca ayat berikut, "Dan wajib bagi orang-orang yang berat

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi

maknn orangmiskinl'Lalulbnu Abbas berkata, ayat ini tidakmansukh (dihapus). Ayat

ini ditujukan kepada orang yang sudah lanjut usia, baik lakiJaki maupun perempuan,

yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Dan sebagai gantinya, mereka diharuskan

memberi makan satu orang miskin pada tiap-tiap hari (selama Ramadhan). 3

Demikian pula orang sakit yang tidak ada harapan sembuh dan tidak mam-

pu berpuasa. Orang seperti ini hukumnya sama dengan orang tua lanjut usia

tanpa ada perbedaan. Demikian juga para pekerja yang terlibat dalam kerja-

kerja kasar dan berat.

Syekh Muhammad Abduh berkata, "Yang dimaksud 'Orang-orang yang

berat menjalankannya," dalam ayat tersebut adalah orang tua yang sudah lanjut

usia, orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh, serta para pekerja

berat yang pekerjaannya itu menjadi sumber penghasilan tetapnya, seperti para

pekerja tambang.

A sh -Sha' adalah segantang lebih sepertiga.
HR Daraquthni kitab "ash-Shiyam," bab "Thlu' asy-Syams bah al-IJihar" jilid II, hal. zo5.
Daraquthniberkata,"Sanadhadits ini sahihl'Hakim fuiab'hsh-Shawn,"jilid I, hal. a4o. Hakim
berkaia, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari,, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak
meriwayatkannva dan ia boleh dijadikan sebagai landasan dalill'lni disetujui oleh Dzahabi.
HR Bu(hari, rtab "at Tafsir"bab "Tafsir Al-Eaqarah 1-zl," jilid VI, hal. jo. Rbu Daud, kitab
"ash-Shawm,"bab"MdnCiala, Uiya Ui*bitahli asy-syiekh wa al-Hubla," lzjtT-z3t8l. Baihaki
kttab "ash-Shiydmi'bab 'al-Hamil wa al-Murdhi'," jilid IV hal. z3o. Daraquthni kitab 'i?sh-

Shiydm,"bab"Thulu'asy-syamsbad'a al-Ifthar" Ir]jilid II, hal. zo5. Hakim kitab"ash-Shawm,"
iilia I, hal. ++o. Hakim berkata, "Hadiis ini sahih menurut syarat Bukhari, dan Muslim,,
heskipun keduanya tidak meriwayatkannyai' Ini disetujui oleh Dzahabi. Menurut mazhab
Malik'dan Ibnu Hhzm, mereka tidlk perlumengqadhai dan tidak pula membayar lidyah.
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Demikian juga para tahanan yang divonis kerja paksa seumur hidup, jika
mereka merasa kesulitan menjalankan ibadah puasa, di samping mereka juga
memiliki harta sebaga i bayaran fi dy ah.

Demikian pula perempuan hamil dan perempuan menyusui, jika mereka
merasa khawatir atas keselamatan diri atau anaknya,' mereka dibolehkan untuk
tidak berpuasa. Menurut lbnu umar dan Ibnu Abbas, mereka diwajibkan
membayar fidyah dan tidak diwajibkan mengqadha' puasa yang ditinggalkan.

Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ikrimah, bahwa Ibnu Abbas menjelas,
kan maksud firman Allah swt., "Dan wajib bagi orang-orang yang berat
menj alankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fdyah, (yaitu) memberi
makan orang miskin.". Ayat ini memberikan keringanan kepada orang yang
lanjut usia, baik laki-laki maupun perempuan, yang berat dalam menjalani
puasa. Mereka dibolehkan tidak berpuasa, tapi harus memberi makan kepada
satu orang miskin setiap hari sebagai fidyah. Demikian juga perempuan hamil
dan perempuan yang menyusui, jika mereka merasa khawatir -maksudnya
terhadap anaknya- maka mereka boleh tidak berpuasa dan sebagai fidyahnya
mereka harus memberi makan orang miskin.. HR Bazzar.

Pada akhir atsar ini ditambahkan bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan
kepada budak perempuannyayang sedang hamil, engkau tak ubahnya orang
yang tidak mampu untuk berpuasa. oleh karena itu, engkau harus membayar
fidyah dan tidak perlu mengganti puasa yang engkau tinggalkan.r sqnadhadits
ini dinyatakan sahih oleh Daraquthni.

Nafi' meriwayatkan bahwa Ibnu umar pernah ditanya mengenai perempuan
hamil yang khawatir terhadap keselamatan kandungannya. Dia menjawab,
hendaknya dia tidak berpuasa, dan sebagai gantinya dia harus memberi makan
satu orang miskin sebanyak satu muda gandum setiap harinya.5 HR Malik dan
Baihaki.

Dalam sebuah hadits dinyatakan,

,'-A\ :-,Ar. .';*lr ;; ,;>t2, ,b i ,.F, JU-JI ..e ^->i .jrr irtglJ

Ia dapat diketahui melalui pengalaman, pemberitahuan dari seorang dokter yang dipercaya,
atau KeyaKrnan yang kuat.
HR Abu Daud, kitab "ash shawm," bab "Man eala: Hiya Mutsbitah li asv-sviekh wa al-
\Qlai'[z3rs] jilid II, hal. 738. Baihaki kitab "ash-Shiydm," bab "al-Hamii wi al-Murdhi,,,
jilid IV hal. z3o.
HR Daraquthnikitab "ash-Shiydml'bab "Thulu' asy-Syams bada al-lfthar," t8l jilid X, hal. zo6.
Al-Mudd sama dengan seperempat gantang vane diisi denean nJtrdtr-. "
AI-Muwaththa' kitaS 'hsft-Shd wm." b."ab "ritryan E4an Af haia Jihamadhan min 'tltah," l5zl
iilid I, hal. 3o8. Baihaki kirab 'hsr-sftilam."bab "at-uamil wahl-Murdhi'," jilid IV hal. zto.'
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"Sesungguhnya Allah memberi keringnnnn kepada ornng vang bepergian

untuk tidak berpunsa dan nrcngqashnr shalat, sedangkan perernpuan hamil dan

rne.nyusui dilteri keringenatt untuk tidnk berpuasn."l

Menurut mazhab Hanafi, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur, mereka hanya

diwajibkan mengqadha'puasa dan tidak diwajibkan membayar fdyah.
Menurut imam Ahmad dan Syaf i, jika mereka tidak berpuasa karena

khawatir terhadap keselamatan anaknya, mereka diwajibkan mengqadha' dan

membayar fidyah. Tetapi jika mereka khawatir akan keselamatan dirinya, atau

keselamatan dirinya sekaligus keselamatan anaknya, mereka hanya diwajibkan
mengqadha:

Orang yang Diberi Keringanan untuk Tidak Berpuasa
Tapi Wajib Mengqadha'

Bagi orang yang sakit dan masih diharapkan kesembuhannya, juga orang

yang dalam bepergian untuk tidak berpuasa, tapi diwajibkan untuk mengqadha

puasa yang ditinggalkannya. Allah swt. berfirman,

@ jA r6:Gir-;'r eJe; &Af;s
" Mnkq barangsiapa di antara ksmu ada yang snkit atau dalam perjalanan (Ialu

in tidnkbe:unsu), mnkn (zuajibbnginynberpuasn) sebanyakhariynng ditinggnlkan

itu pado hari-hari yang lain." (Al-Baqarah [2]: 18a)

Imam Ahmad, Abu Daud, dan Baihaki dengan sanad sahih meriwayatkan

dari Mu'adz, dia berkata, sesungguhnya Allah mewajibkan puasa kepada

Rasulullah lantas menurunkan ayat,

e" "4 b, 6.ii'e er 6 iq)i Hit 4';:;,; aii q:6
' A 16 ;i3} f e !\ \A ; & <Gs "/t'Jr'41 @'r;7.
'3?Vr5 ; s?ir',;i:fift # 6"g;t iGL: 

",4 1- li j$<)$i g-,

@6:tXt";H
' HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm,"bab "Ikhtiyar al-Fithri," lzao9l jilid II, hal. 796-797. Nasai,

kltab "ash-Shiydrn,"bab'Wadh'i ash-Shiydm'an al-Musafir wa Dzikr al-tkhtilaf Mu'awiyah
ibnu SaIIam wa Ali ibnu al-Mubarak fi Hadza al-Hadits," lzzzsl jibd Il hal. r8o dan bab
"Wadhi ash-shiydm'on al-Hubla wa-al-Murdli'," [u rrS] jilid IV,'hal. r9o. Tirmidzi kitab
"ash-Shawtn,"bab "ar-Rukhshahfi al-Iftharli al-Hublawa al-Murdhi'," [zrSl jilid III, hal.
85. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." Ibnu Majah, kitab "ash-Shiyhm," ftsoT). Ahmad
dalam al-Musnad, jllidlY,hal. yl dan jilid V hal. 29.
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"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kantu berpuasn sebagaimana

diroajibknn ntas orang-orang sebelum knmu agar kamu bertakwa." (yaitu) dalam

beberapa hari yang tertentu. Maka barnngsiapa di antura kamu ado yang sakit atau
dalam perjalanan (lnlu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak

hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-
orang yang berat menjalnnknnnya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah,
(ynitu): memberi rnokan seorang miskin. Bnrangsiapa yang dengan kerelcrsn lnti
mengerjaknn kebajikttrt, mska itulah ynng lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih
baik bagimu jika kamu mengetahui." (Al-Baqarah [2]: 183-18a)

Dengan demikian, orang yang berat menjalankannya dibolehkan berpuasa
dan dibolehkan tidak berpuasa, namun diwajibkan memberi makan satu orang
miskin dan hal itu sudah sah baginya. Kemudian Allah menurunkan ayatyang
lain,

56$Su^i:io;7+,:editt;"lir"3i*.jrla;:itt:;',:;i
3 re$", i ;;J J!i\ ta i:,u ;s'*xs ?pi/&'*;,#
Jy6i\;;4J7U\\j+!JA\F,L.115;:,4iZ4AiLj

@;<';3i:{ri;"&ss"
"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialnll bulnn Ramudhan, bulan yang di

dnlamnya diturunkan AI-Qur'an sebagni petunjuk bagi manusia dan penjelasan-
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).
Karena itu, barangsiapa di antora komu hadir (di Negara tempat tinggalnya) di
bulan itu, hendaknya din berpuasa. " (Al-Baqarah [2]: 185)

Allah menetapkan kewajiban berpuasa kepada orang yang mukim dan
dalam keadaan sehat serta memberi keringanan kepada orang sakit dan orang
yang bepergian untuk tidak berpuasa. Di samping itu, Allah mewajibkan fdyah
bagi orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa lagi.'

Sakit yang dapat menjadikan seseorang boleh tidak berpuasa adalah sakit
berat yang seandainya dia tetap berpuasa niscaya sakitnya akan bertambah
parah, atau dikhawatirkan akan mengakibatkan kesembuhannya semakin
lama.'

' HR Ab" D""d, kirab "ash Shatah," bab "Kayfa al-Adzan," l5o6ljilid I, hal. 3+7. Ahmad
dalam al- M usnad. jrlid Y, hal. 246- 247

' Ia dapat diketahui melalui pengalaman, pemberitahuan dari dokter yang dipercaya atau
keyakinan yang kuat.
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Dalam l<tab al-Mughni disebutkan, "Diceritakan bahwa sejumlah ulama

salaf membolehkan untuk tidak berpuasa disebabkan penyakit ringan sekalipun,

seperti sakit pada jari atau gusi. Hal ini berdasarkan keumuman makna yang

terdapat dalam ayat tersebut. Lebih dari itu, orang yang bepergian dibolehkan

tidak berpuasa meskipun dia tidak harus melakukannya. Demikian pula

orang yang sakit." Pendapat ini dikemukakan oleh Bukhari, Atha' dan mazhab

Zhahiri.

Orang sehat yang khawatir terkena sakit jika berpuasa dibolehkan untuk
tidak berpuasa sebagaimana orang sakit. Demikian juga orang yang sangat lapar

atau sangat haus hingga dapat menyebabkan pada kematian. Dalam kondisi

seperti ini, dia dibolehkan tidak berpuasa, tapi harus mengganti puasa yang

ditinggalkannya, meskipun orang itu sehat dan tidak bepergian. Allah swt.

berfirman,

"Dan jnnganlohkamu membunuh dirimu; sesungguhnyu AIIoh adskth Maha

P enyay ang kepadamu." (An-NisA' pl: 29)

Allah berfirman,

@ e-Aq)iefu"#gt
"Dia sekali-kali tidnk menjadikan untukmu dalam agama sustu kesulitan."

(Al-Hajj [22]:78)

Seandainya orang yang sakit tetap berpuasa dan bersedia menanggung

penderitaan, maka puasa yang dilakukannya tetap dianggap sah, namun

tindakannya itu makruh. Sebab, dia tidak ingin menerima keringanan yang

diberikan Allah, dan boleh jadi tindakannya itu akan mendatangkan bahaya

bagi dirinya.

Sebagian sahabat pada masa Rasulullah saw berpuasa dan sebagian lagi

tidak berpuasa karena mereka mengikuti saran Rasulullah. Hamzah al-Aslami

bertanya, wahai Rasulullah, aku merasa mampu untuk tetap berpuasa dalam

perjalanan. Apakah hal tersebut salah? Beliau menjawab,

^l; ;G
"Ia adalah keringanan dari Allnh swt.. Barangsiapa yang mengambilnya,
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makil itu bnik, dan bngi tlang masih ingin tefap berpunss, mqka tidak ndn dosa

baginya."r HR Muslim.

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra., dia berkata, kami pernah bepergian bersama

Rasulullah saw ke Mekah dan ketika itu karni tetap berpuasa. Abu Sa'id berkata,

kami singgah di suatu tempat. Lalu Rasulullah saw. bersabda,

,); l:.,'.i ,)-t ' ":,:,:,)'..
C-\ .;t' jar,:t ) .d J* _/ ---) $ f---l

"Sesunggulttyn kalian bernda tli tenrytnt yattg berdekatan dengnn ntusuh

kalian, dan tidak berpunsn itu lebilt kunt bogi knlinn."

Ini merupakan satu keringanan. Oleh karena itu, di antara kanii ada yang

berpuasa dan ada yang tidak berpuasa. Kemudian kami singgah di suatu tempat

yang lain. Rasulullah bersabda,

.)"'' ,",, .)",cf 1-tr \iP.---2 f-\)
"Esok Ttagi kalian akan menverang musuh kalinn, dsn tidsk hewunsn itu

Iebih kust bngi kalian, nnkn ltendaknya kaliatr tidak berpuasn." Hnl ini nrcrultaknn

ketentunn maka katni pun tidnk berpuasn. Setelnh itu, errgkau melilut ksmi

berpuasa lagi bersann Rasulullalt snut. dnlom perjnlannnI HR Ahmad, Muslim,
dan Abu Daud.

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, kami berperang bersama Rasulullah

saw. pada bulan Ramadhan. Ketika itu, di antara kami ada yang berpuasa dan

ada yang tidak berpuasa. Mereka yang berpuasa tidak menyalahkan mereka

yang tidak berpuasa, dan mereka yang tidak berpuasa juga tidak menyalahkan

mereka yang berpuasa. Di antara mereka terdapat pandangan bahwa orang yang

merasa mampu lantas dia berpuasa, maka itu baik. Dan mereka berpandangan

bahwa orang yang merasa lemah lantas tidak berpuasa, itu pun baik.r HR Ahmad

dan Muslim.

HR Muslim,, kitab "ash-Shiydnr," bab "at-Takhyir fi ash-Shawm al-Fithri fi as-Safar," [ro7]
jilid II, hal. Zgo. Nasai, kitab "ash-Shiyiim," bab "Dzikr al-lkhtilaf 'ala 'Urwah Jr Hadits
Hamzah fihi," Iz:o:] jilid I\r, hal. r86-r87. Baihaki kitab "ash-Shiydm," bab "ar-Rukhshah

fi ash-Shanm Ji as-Safar," )llid IV hal. z+:.
HR Muslim,, kitab 'irs/1-Sh,''iun," bab "Ajru al-Mufthir f as-Safor idza'fawalla al-Amal,"
Iroz] jilid II, hal. Z8q. Abu Daud, kitab "csft-Sh4wnt,"f:ab "ash-ShawmJi as-Safar" [z+o6)
jilid II, hal. 795. Ahmad dalarn al'hlusnad, j\lid III, hal. 35.
HR Muslim,, kitab "ash-ShiyAnr," bab "lau,az ash-Shawm wa al-Fithri f Syahri Ramadhan li
al-MusaJir f Ghoyr Ma\hiS,ah." lgol jilid IL hal. zBz.Tirmidzl kitab "asft-Shawm,"bab "Mk
IA:a f ai-nilkhshih fi as-Safar," ltttl jilid III, hal. sj. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan
sahihl' Ahmad dalam al-Musnad, jilid III, hal. rz. Baihaki kitab 'i?sh-Sfit,dnr," bab "Mhn
Ikhtara ash-Shawm f as-Safar idza Qawl,a 'ala ash-Shiyanr," jilid IV, hal. 245.

" ,, li. . ), -l: ,," .?
I n ks\e .*\J Jpr F-lt '
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Manakah yang Lebih Utama bagi Orang yang Bepergian,
Berpuasa atau Tidak Berpuasa?

Bagi orang yang sedang bepergian, mana yang lebih utama, berbuka atau

tetap berpuasa? Mengenai hal ini, para ulama fikih berbeda pendapat. Abu

Hanifah, Syafi'i dan Malikberpendapat bahwa berpuasa lebih diutamakan bagi

orang yang mampu melakukannya, dan berbuka lebih diutamakan bagi orang

yang tidak mampu puasa.

Sementara imam Ahmad berpendapat, berbuka lebih utama dari pada

tetap berpuasa. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Yang lebih utama adalah yang

paling mudah. Bagi orang-orang yang merasa kesulitan mengganti puasa dan

baginya akan lebih mudah jika melakukan puasa pada saat itu, maka puasa

lebih utama."

Syaukani membenarkan pendapat ini. Menurutnya, seseorang yang

merasa berat untuk berpuasa dan akan berdampak buruk terhadap dirinya,

demikian pula orang yang tidak ingin menolak keringanan yang diberikan

kepadanya, maka tidak berpuasa lebih utama. Demikian pula dengan orang yang

khawatir akan merasa sombong atau bersifat riya'karena berpuasa ketika dalam

perjalanan, maka berbuka lebih utama. Sebaliknya, apabila dengan berpuasa

dapat menghilangkan perkara-perkara tersebut di atas, maka berpuasa tentunya

lebih utama daripada tidak berpuasa.

fika seorang yang hendak bepergian berniat puasa di malam hari dan sudah

memulai perjalanannya, maka dia tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa pada

siang harinya. Dari fabir bin Abdullah ra., bahwasanya Rasulullah saw. pergi

ke Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah. Beliau berpuasa hingga tiba di

Kura' al-Ghamim' dan orang-orang turut berpuasa bersama beliau. Kemudian

ada seorang sahabat yang berkata, orang-orang merasa berat untuk meneruskan

puasa dan mereka menLrnggu apa yang akan engkau lakukan. Mendengar itu,

Rasulullah meminta secawan air lalu meminumnya. Hal ini beliau lakukan

setelah shalat Ashar dan orang-orang menyaksikan apa yang beliau lakukan.

Lalu sebagian dari mereka ada yang ikut membatalkan puasa, dan sebagian

yang lain tetap meneruskan puasanya. Begitu Rasulullah melihat sebagian tetap

berpuasa, beliau bersabda, "Mereka itu adalah orang-orang yang durhaka."',:

Al-Ghamim adalah nama sebuah lembah di Aslan.
Karena Nabi telah menganjurkan untuk tidak berpuasa, tetapi rnereka enggan dan tidak
menerima keringanan.
HR Muslim,, kitab "aslr-Shr1hm," bab "Jawaz ash-Shawm wa al-Fthri Jt Syahri Ramadhan
Ii al-Musafir fi Ghayr Ma'shiyah," [qo] iilid II, hal. 785. Tirmidzi kitab "ash-Shawm," bab
"MA hhf Xarahiyah ash-shawnt Ji ai-Safar." l7rol.'tirmidzi berkala, "Hadits ini hasan
sahihi' jilid III, hal. Bo-8r. Nasai, krtab "ash-Shiyhm," bab "Dzikr Ismi ar-Rajul," lzz63l
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HR Muslim, Nasai, dan Tirmidzi yang menyatakan kesahihannya.

|ika seseorang berniat puasa ketika masih mukim, lalu mengadakan perjalanan

di siang hari, menurut mayoritas ulama, orang itu tidak dibolehkan membatalkan

puasa. Tetapi imam Ahmad dan Ishaq membolehkannya berdasarkan pada hadits

yang diriwayatkan dan dinyatakan hasan oleh Tirmidzi dari Muhammad bin
Ka'ab, dia berkata, pada bulan Ramadhan, aku mendatangi Anas bin Malik saat

hendak mengadakan perjalanan. Kendaraannya sudah disiapkan dan dia pun telah

memakai pakaian musafir. Saat itu, dia meminta diambilkan makanan kemudian

memakannya. Melihat itu, aku bertanya kepadanya, apakah ini termasuk Sunnah?

Dia menjawab, Sunnah. Kemudian dia menaiki kendaraannya.'

Dari Ubaid bin Jubair, dia berkata, pada bulan Ramadhan, aku berlayar
dengan menumpang sebuah kapal bersama Abu Bashrah al-Ghifari dari
kota Fusthath. Namun kemudian dia menawarkan makan siang dan berkata,
mendekatlah kemari. Aku bertanya, bukankah engkau sekarang ini masih di
kawasan perumahan? Dia menjawab, apakah engkau tidak menyukai Sunnah

Rasulullah saw.?' HR Ahmad, dan Abu Daud, dan perawinya dapat dipercaya.

Syaukani berkata, "Kedua hadits ini menyatakan bahwa orang yang
bepergian dibolehkan untuk tidak berpuasa meskipun sebelum meninggalkan
tempat kediamannyal'Dia berkata lagi, "Menurut Ibnu Arabi, hadits Anas ini
sahih dan hadits ini membolehkan untuktidakberpuasa meskipun masih dalam

keadaan mempersiapkan keberangkatan." Syaukani berkata, "Inilah pendapat

yang benar."

Perjalanan yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah perjalanan

yang dibolehkan untuk mengqashar shalat, sedangkan masa bermukim yang

dibolehkan bagi seorang yang bepergian untuk tidak berpuasa adalah selama

dia dibolehkan mengqashar shalat. Semua masalah ini telah saya uraikan bahasa

dalam bab shalat qashar yang juga saya sertakan uraian pendapat-pendapat ulama
mengenai dan pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Qalf im. Ahmad, Abu
Daud, Baihaki, dan Thahawi meriwayatkan dari Manshur al-Kalbi bahwa pada

ir]i{ .f 
V !al,.r 27. Balha\! kitab "ash-Shiyam)'bab "al-MusaJir Yshum badha asy-syahri wa

YuJihir Badhan wa Yushbihu Sha'imanf Salarihi, tsumma'Yufthir." jilid IV. ha[.246.a HR Tirmidzi kitab "ash-Shawm," bab "Md Akala tsumma Khardja Yuridu Safaranl' lZSgljilid III, hal. r5,1. Pentahqiq Fikih as-Sunnalr ini berkata, "Tidak seorang p'un dari para
ulama penulis.enam,buku,hadits yang meriwayatkan hadits ini selain Tirmidzi seoiang
diril' Baihaki kitab "ash-Shiyam," bab "al-Musafir Yashum badha asy-syahri wa yufthlr
Badhan wa Yushbihu Sha'iman Ji Safarihi. tsrd*o Yufhir," jilid IV 'ha(. zaa. Al-Altani
berkata, "Hadits ini diperkuat dengan hadits berikutny{' Tamhm al-Minnah l4oo).5 A1-Fusthath adalah pusat kota peradaban Mesir kuno. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu
Daud, kitab "ash-Shawm,"bab "Mhta Yufthir al-Musaf r idza Kharaja?" Iiarz] jilid II, hal.
799. Ahmad dalam al-Musnad, jilid VI, hal. 7. Baihaki kitab "ash-Shiyam,"bab "MAn qala,
Yufthir wa in Kharhja bada Thulu' al-Fajri," jilid IV, hal. 246.
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bulan Ramadhan, Dihyah bin Khalifah pergi dari sebuah kampung di daerah

Damaskus menuju suatu tempat yang jauhnya kira-kira antara kota Fusthath

dengan kota Aqabah. ' Kemudian dia membatalkan puasa dan orang-orang turut

membatalkan puasa bersarnanya. Namun ada sebagian orang yang tidak ingin

membatalkan puasanya. Setelah pulang ke kampungnya, Dihyah berkata, demi

Allah, pada hari ini aku telah melihat suatu perkara yang menurutku aku belum

pernah melihatnya sebelum ini. Ternyata ada sejumlah orang yang tidak menlukai

ajaran Rasulullah saw.. Dia mengatakan, kata-kata ini ditujukan kepada orang-

orang yang berpuasa ketika dalam perjalanan. Ketika itu dia berkata, ya Allah,

wafatkanlah aku untuk rnenghadap-Mu.' Semua perawi hadits ini dapat dipercaya,

kecuali Manshur al-Kalbi karena hanya Ijli yang mempercayainya.

Orang yang Tidak Diperbolehkan Berpuasa tapi Harus

Mengqadha'

Para ulama fikih sepakat, bahwa perempuan yang sedang haid atau nifas

tidak diwajibkan berpuasa bahkan diharamkan berpuasa. Jika mereka berpuasa,

maka puasanya tidak sah. Tapi mereka harus mengqadha'puasa sebanyakyang

ditinggalkannya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, ketika

kami mengalami haid di masa Rasulullah saw., kami diperintahkan mengqadha'

puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha' shalat.s

Ad Hari-hariYang Dilarang Berpuas" b4

Ada beberapa hadits yang menjelaskan larangan berpuasa pada hari-hari

tertentu.l Uraian selengkapnya sebagaimana berikut:

jarakyang ditempuh dari Negariurya menyamai jarak antara daerah Mesir lama denganX4alyit
Aqab'ah fung b.idek"tun de"ngan'ImbaUln. tarat< ini diperkirakan sejauh satu fariakh. 

'

HR Abu Daud, kitab "ash Shawm," bab "Qadar Masirah ma Yufthir;fihi," lz4t3l jilid II,
hal.8oo-8or. Mundziri berkata, "Yurq dimaksudkan dalam hadits ini adalah Manshur
al'Kalbi. Semua pertiwi sanadnya adaiah tsiqah yang dijadikan sebagai hujjah di dalam
Shahih Bukharl,. Manshur al-Kalbi adalah orang Mesirl' Diriwayatkan oleh Baihaki kitab
"ash-Shiydm,"bab "lawaz al-Fithri Jt as-Safar," jilid IV hal. z4r.
HR Bukhari, secara makna kitab "al-Haydh," bab "Ld Taqdhi al-Ha'idh ash-Shalhh"' jlbd
I, hal. 88. Muslim, kirab ^dl-Haydlt," btb "Wuiub Qadha' ash-Shawm 'ala sl-Ha'idh duna
ash-Shaldh," f6ql jilid I, hal. 265. Abu Daud, kitab "ath'Thaha,rah,"bab'fi al-Ha'idh la
Taqdhi ash-Shalah.' lzoz-ztll iilitJ L hal. r8o. Tirmidzi kitab "tilfi Thaharah."bab "Ma lah
fi a:l-Ho'idh annaha lo Taqdhi ash-Shalalt." lr:o] jilid I. hal. z3+- Tinnidz_i berkata, "Hadits
ini hasan sahihl' Ibnu l.liiah, kitab "ath'Thdhaish wa Sunanuha,bab al-Ha'idh la Taqdhi
ash-Shaldh," [6:r] jilid I,'hal. zo7. Nasai, kitab "al-Haidh wa al-Istihadhah,bab Suquth
ash-Shaldh'an al-Ha'idh," [:82] jilid I, hal. r9r-r92.
HR Bukhari, kitab "ash-Shawm," bab "Shawm Yawm al-Fithrt," jilid III, hal. 55. Muslim,

:

i
L
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l. Pada Hari Raya ldul Fitri dan ldul Adha.

Para ulama sepakat bahwa berpuasa baik wajib maupun sunnah pada hari
Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pada

perkataan umar ra., bahwasanya Rasulullah saw. melarang puasa pada dua hari ini.
Sebab, hari raya Idul Fitri merupakan hari di mana kalian harus berbuka setelah
puasa,' sedangkan hari raya Idul Adha agar kalian dapat memakan hasil ibadah
kurban.' : HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Nasai.

2. Pada Hari Tasyrik.

Puasa pada hari tasyrik, yaitu tiga hari berturut-turut setelah hari raya Idul
Adha, juga haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan
oleh Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. mengutus Abdullah bin
Hudzafah berkeliling di Mina untuk menyeru, janganlah kalian berpuasa pada
hari-hari ini, karena hari-hari ini merupakan hari makan, minum, dan berdzikir
kepada Allah swt..a HR Ahmad dengan sanad yang baik.

Thabrani dalam al-Ausath meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya

Rasulullah saw mengutus seseorang untuk menyerukan, "langanlah kalian
berpuasa pada hari-hari ini (hari rasyrik, red), karena hari-hari ini merupakan
hari makan, minum, dan berhubungan dengan (istri). 5

Sementara itu, para penganut mazhab Syafi'i membolehkan puasa pada hari-
hari tasyrik, jika ada sebab-sebab tertentu untuk berpuasa, seperti puasa nazar,
kifurat, atau puasa qadhal Tetapi jika tidak ada sebab-sebab yang membolehkan,
maka tidak dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Alasan mereka adalah dianalogikan dengan shalat yang mempunyai sebab

tertentu pada waktu yang dilarang mengerjakannya.

t itnu 'ir.lr+lr iydm," bab "an-Nahyu 'an shawm Yawm al-Fithri wa yawm al-Adhha," lt4o-
ra3l jilid II, hal. 799. Tirmidzi kitab 'hslr-S/rawm," bab "MA IA'a fi Karahivah ash-Shawm
Yawm al-Fithri wo un-Nahri," lzzzl jilid IIL hal. r33. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan
sah,ih dan inilah yang diamalkan oleh ulama." Ibnu Majah, kitab 'hsft Shiyam."bab.'f an-
Nahyi'an Shi/qn Yawm al-Fithri wa al-Adhha." I r 7z r ljilid I, h.rl. s+q. AI-Muwttththa'kitab
"ash Sh.iyam."bab "Shiydm Yawm al-Fithri wa al,Adhh'a wa ad-Dahri," [:6] jilid I, hal. 3oo.
Ahmad dalam al-Muinad. jilid II, hal. sr r.

' Maksudnya, berhari raya setelah berpuasa di bulan Ramadhan.
' AI-Nusuk maksudnya hewan Kurban.r HR Muslim,, kitab "ash-Shiyam," bab "an-Nahyu 'an Shawm yawm sl-Fithri wa yawm

al Adhahii.ll jSl jilid II, hal. Zss. Tirmidzi kirab ".?sft-Sft,rwm."bab -MA hh f Karahiyah
Yawm al-Firhri wa an-Nahri," [zzt] jilid III, hal. r3z-r33. Tirmidzi berkata, "Haditjini
hasan sahih." Ibnu Majah, kftrb 'hsh-sfti/am,"bab "fi an-Nahyi 'an shivam yawm al-Fithri
waal-Adhha."ltTzzl jilid I,hal. s+s.Ahmad dalamal-Musn'ttd.jtid f,hal.14.

' HR Ahmad, jilid V, hat. zS. 76 dan zz4.
Al.-Bihl a.dalah.seorang.suami yarrg menyelubuhi istrinya. Riwayat dengan menambah: -r-.
adalah dha'if dan murrkar. Lihat Tamam al Minnah la,ozl.
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3. Pada Hari lum'at Secara Khusus.

Hari Jum'at merupakan hari raya mingguan bagi kaum Muslimin. Oleh

karena itu, syariat Islam melarang puasa pada hari tersebut. Tetapi, mayoritas

ulama berpendapat bahwa larangan itu hanya bersifat makruh,'bukan haram.

Tapi, apabila seseorang berpuasa sehari sebelum atau sehari sesudahnya, atau

dia sudah terbiasa puasa pada hari tersebut yang bertepatan dengan hari Arafah

atau hari Asyura, dalam keadaan demikian, tidak makruh berpuasa pada hari

Jum'at.

Dari Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah saw. menemui Juwairiyah binti

Harits pada hari Jumat yang pada hari itu dia sedang berpuasa. Rasulullah

bertanya, 'Apakah kemarin engkau juga berpua.sai" Tidak, jawab fuwairiyah.

Beliau bertanya lagi,'Apakah esok engkau juga akan berpuasrz?" Tidak, jawab

Juwairiyah. Rasulullah pun bersabda, "Kalau begitu, hendaknya engkau tidak

berpuasa."'HR Ahmad dan Nasai. Nasai menyatakan sanad hadits ini baik.

Dari Amir al-Asy'ari, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah saw.

bersabda,

J; ,i ,;s r"r'ro.;i it .ir""- )-, ,i-fj"o "J.,.j'

"sesungguhnya hnri lunt'at tnerupaknn hnri rayn krilinn. Olelr karena itu,

janganlah kalian berpuasa padt hari ltnn'nt, kecuali jikn kalian berpunsn pada lmri

sebelum stau sesudslutqn."3 HP.Bazzar dengan sanad yang baik.

Ali ra. berpesan, "Siapa di antara kalian yang hendak melakukan amalan

sunnah, hendaknya dia berpuasa pada hari Kamis dan janganlah dia berpuasa

pada hari fum'at, karena ia merupakan hari makan, minum, dan dzikirl' HR

Ibnu Abu Syaibah dengan sanad hasan.

Menurut riwayat Bukhari dan Muslim dari fabir ra., bahwasanya Rasulullah

bersabda,

t "r ,ll

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa berpuasa pada hari Jumht saja tanp_a disertai
dengan hari sebelum atau s^esudahnya adalah maknrh, namun dalil-dalil yang berkaitan
den[an masalah ini menolak pendapat yang dikemukakan oleh dua ulama ini.
HR'Bukhari, kitab "4sft-Sftdwrn," birb ''Shiwm Yawm al-Jumuah," jilid III, hal. 54. Abu
Daud, kitab "ash-Shawm," bab "ar'Rukhshah Ji Dzalika," lzlzz) jilid II, hal. 8o6. Ahmad
d.alam al-Musnad, jilid II, hal. r89 dan jilid VI, hal. 324.
Kasyf al-Astar 'an Zawa'id tl-Bazznr kitab 'hslr Sfti iim," bab 'MA IA:a f Shawm Yawm al-

rumian," Iroq6] iilid I, hal. 499. Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bazzar

dan sanadnya hasanl' Majma' az-Zawa'id,jilid III, hal. r99.
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"langanlah knlinn bcrpunsn ptndn lnri lutn'at, kecusli jikn disertai dengan

seh ar i s eb el tr m n t1 a a t n u s ch ar i se s u dal mt1 a. " I

Menurut riwayat Muslim,

o o t ; o 
-. i

,J j. 'f -, tu i.'Jr ,'r- , "-2i: \; ..JUl' _* j. 'l.yq a*i-Jl atf r--->; \
' ' z ;',

is;i :J'; ?'r"- c iF- ii i'r ..,.:),'
"fanganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at di antara sekian malam

yang ada untuk shalat malam, dan jangan pula kalian mengkhususkan hari

ium'at di antara hari-hari yang ada untuk berpuasa, kecuali apabila bertepatan

dengan kebiasaan puasa yang dilakukan oleh seorang di antara kalianl"

4. Hari Sabtu Secara Khusus.

Dari Busr as-Sullami dari saudara perempuannya yang bernama Shamma,

bahwa Rasulullah saw. bersabda,
t tt 

' ' ,, l. ,),' '. 
"c'f'l lt .sj;i -r.o:,-r Jlj.i:,g -c,E\ U 

=., 
): .;j--11 ,,* r!.J:

taL:"-b .;;>-; ri it .-^i
"Janganlah knlinn berpunsn padn hari Snbtu, kemali puoso rlotlg diu,sjibktilt

kepada kalisn.3 Seandninya seseorang di antara kalian tidnk nrcndnpntknn kecuttli

kulit anggur atnu dslnn kayu (untuk makan), mnkn hendcknyn dia mcmaknnnyn."a

HR Ahmad, Tirmidzi, Nasai Abu Daud dan Ibnu Majah. Hakim yang

mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut syarat Muslim. Tirmidzi
menyatakan hadits ini hasan. Dia juga mengatakan, yang dimaksud makruh

di sini adalah jika seseorang mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, sebab

orang-orang Yahudi merayakan hari Sabtu.

HR Bukhari, kitab 'hsh-Sftdwm,"bab "Shawm Yawm al-lumuah," jilld III, hal. 54. Muslim,
dari Abu Hurairah kitab "ash-Shiyim," bab "Karshah Shiydm Yawm al-lumu'ah Mun|aridan,"
Ira7] jilidll,hal.8or,dandariJabirsecararingkaskitab'hsft Shiyirm,"bab"KarohahShiyhm
Yawm al-lumuhh Munfaridan," [46-t 47] jilid II, hal. 8or.
HR Muslim,, kitab 'hslr-Sftidm," bab "Karahah Shiydm Yawm al-lumuhh Munfaridan,"
Ir+8] jilid II, hal.8or.
Ia mencakup puasa qadha, nazar, sunnah jika bertepatan dengan hari yang pada kebiasaannya
seseorang itu berpuasa atau hari Arafah dan lainnya.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "an-Nahyu an Yakhusshu Yawm as-Sabt bi Shawm,"
fzazt) jilid II, hal. 8o5. Tirmidzi kitab 'hsft-Sft.iwm,"bab "Shawm as'Sabti," [z++] jilid III,
hal. r r r. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasanl' Ibnu Majah, kitab "ash-Shawm,"bab "Ji Shiydm
Yawm as-Sabti," lrTz6ljilid I, hal. 5 5o. Hakim kitab "ash-Shawm,"bab "an-Nahyu'an Shawm
Yawm as-Sabti," jilid I, hal.435. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari,,
meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Dzahabi tidak memberi komentar
terkait kenyataan Hakim ini. Darimi kitab "ash-Shawm,"bab "f Shiydm Yawm as-Sabti," jilid
II, hal. r9. Dalam az-Zawa'ld dinyatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban
dalam Shahih-nya. Ahmad dalai al-Musnad, jilid IV hal. rBq aa'n iitla VI, hal. 368369.
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Ummu Salamah berkata, Rasulullah lebih sering berpuasa pada hari Sabtu

dan hari Minggu daripada hari-hari yang lain. Dan beliau bersabda,

oj'.r,'i:i t i,:i: ' - 
t1o,,' ..'2.

rr{rr.>-r 
t' -.-' Ut-e .-.f f-' -l"; L'p]

"Keduu hsri ini nrcrupakon hnri besor orang-ornng ntusyik. Mnka, aku ingin

melakukan annlan yangbertentnngan dengnn nrcreka (orang musyrikl."t nOAhmad
dan Baihaki. Hakim dan Ibnu Khuzaimah yang menyatakan hadits ini sahih.

Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syafii dan mazhab Hambali, berpuasa hanya

pada hari Sabtu hukumnya makruh, berdasarkan pada keterangan dan beberapa

alasan di atas. Tetapi imam Malik mengemukakan pendapat yang berbeda. Dia

membolehkan puasa secara khusus pada hari Sabtu, disertai hukum makruh.

5. Pada Hari yang Diragukan.

Ammar bin Yasir ra. berkata, "Siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan,

berarti dia telah berbuat durhaka terhadap Abul Qasim, Rasulullah saw."'

HR Tirmidzi, Nasai Abu Daud dan Ibnu Majah.

Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan sahih dan menjadi amalan bagi

kebanyakan ulama. Inilah pendapat Sufyan ats-Tsauri, Malikbin Anas, Abdullah

bin Mubarak, Syaf i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka memandang makruh apabila

seseorang berpuasa pada hari yang masih diragukan.

Kebanyakan mereka juga berpendapat jika hari puasa itu ternyata masuk

bulan Ramadhan, hendaknya dia mengqadha satu hari sbbagai gantinya.3 ]ika
puasa pada hari itu karena hanya kebetulan bertepatan dengan puasa yang biasa

dilakukan, maka dibolehkan tanpa dinyatakan makruh. Dari Abu Hurairah

bahwa Rasulullah bersabda.

. ",-.: 
' t 7to t to

3-^:=! ._e ) 4r ra-3)- a :^.2
ji !l c '..4 { J\^aj ))\

"q -t '

a q-? \ +r-l-a: )

' o't' , r t.
a dl i-u)

HR Hakim kitab 'bsft-Sft.rwm," bab "Targhib Shiyiim Yawm as-Sabt wa al-Ahadl' Haktm
mengklasifikasikannya sebagai sahih dan didukung oleh Dzahabi. Baihaki kitab "ash-Shiydmi'
bab "Mh Warada min an-Nahyi an Takhshish Yawm as-Sabt bi "ash-Shawm,-' jilid IV hal. 3o3.
Ahmad dalam al-Musnad, jilid, VI, hal. 324. Shahih lbnu Khuzaimah kitab 'hsh-Shiyhmi'bab
"ar-Rukhshah fi Yawm as-Sibti idza Shama Yawm al-Ahad Badahu," ln6Zl jilid III, tial. 3 r 8.
HR Bukhari,-kitab "ash-Shawm," bab "Qawl an-Nabi Muhammad saw.; "Jika kamu melihat
hilal, maka berpuasalah," jilridlII, hal. 34. Tirmidzi kitab "ash-Shawm,"bab "Karahiyah Shawm
Yawm asy-Syakkt" [686] jilid III, hal.6r. Tirmidzi berkata, "Hadits inihasan sahih." Abu Daud,
l<ttab "ash-Shawm," bab "Karahiyah Shawm Yawm asy-Syakki," lzll+l jilid II, hal. 749-7 jo.
Ibnu Majah, kitab "ash-Shiydm," bab 'MA lAb Ji Shiydm Yawm asy-Syakki," lt 6a5l jilid I, hal.
527. Darimikitab "ash-Shawm," bab "Ji an-Nahyi 'an Shiydm Yawm asy-Syakki," jilid II, hal.
z. Nasai, kitab 'hsft-Shdwm,"bab "Shiydm Yawm asy-Syakkr," [2r88] jilid IV hal. r53.
Menurut mazhab Hanali, jika sudah dipastikan bahwa hari tersebut termasuk bulan
Ramadhan lalu berpuasa, maka tindakannya itu dibolehkan.
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"langanlah knlian mendtlluilui puasa Ramadhnn sehari atau dua hari, kecuali

jika bertepatan dengan Ttuasn pnda lnri yang binsa diktkukan oleh seseorang, maka

hendaknya dia berpuasn padn hnri itu."1 HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi,
Ahmad, Nasai,Ibnu Majah, dan Abu Daud. Tirmidzi berkata, "Hadits ini
hasan sahih dan menjadi hujjah bagi para ulama, di mana mereka menyatakan

makruh jika seseorang mendahului puasa sebelum tiba bulan Ramadhan

dengan tujuan puasa Ramadhan semata. Tetapi, apabila seseorang sudah

terbiasa melakukan puasa sunnah dan secara kebetulan bertepatan dengan hari

tersebut, maka menurut ulama, hal yang sedemikian tidak diperbolehkanl'

6. Puasa Sepanjang Tahun.

Berpuasa sepanjang tahun termasuk hari-hari yang dilarang oleh agama.

Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

"Tidaklnh (snh) puasa bagi ornng ynng beryunsa sepanjang nu$a."2 HR Ahmad"

Bukhari, dan Muslim.

Namun, apabila seseorang berniat berpuasa pada sepanjang tahun, tapi pada

hari raya Idul Fitri dan Idul Adha serta hari-hari tasyrik tidakberpuasa, maka hal

seperti ini hukumnya tidak makruh, jika memang dia sanggup melakukannya.

Tirmidzi berkata, "Sejumlah ulama menyatakan makruh apabila seseorang

berpuasa sepanjang tahun, jika tidak berbuka pada hari raya Idul Fitri, hari

raya Idul Adha, dan hari-hari tasyrik.t Bagi yang tidak berbuka pada hari-hari

tersebut, tidak makruh hukumnya dan tidak disebut sebagai puasa sepanjang

tahun." Pendapat ini dikemukakan imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

HR Bukhari, kitab "ash-Shawm,"bab "Lh Yataqaddamanna Ramadhan bi Shawm Yawm aw
Yawmayn," lllid III, hal. 3 5-36. Muslim,kitab "ash-Shiyhm,"bab "LdTuqaddimu Ramadhan
bi Shawm Yswm aw Yawmayn," Izr ] jilid lI,hal.76z. Tirmidzi kitab "ash-Shawm,"bab "Md
Jdaf Karahiyah ash-ShawmJi an-Nishf ats-Tsani min Sya'bdn li Hal Ramadhan," 17381 jihd
III, hal. ro6 dan bab "Md lhh Ia Taqaddamu asy-Syahra bi Shawm," [68s ] jilid III, hal. 6o.
Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahihl' Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "fi mdn
Yashilu Sya'bdn bi Ramadhanl'lzllSl jilid II, hal. z5o. Ibnu Majah, kitab "ash-Shiyiim,"
bab "Md ldhf an-Nahyi an Yataqaddam Ramadhan bi Shawm illa man Shama Shawman

fa Wafaqahu." Ir6ro] jilid I, hal. 528. Nasai, kitab "ash-Shiyhm," bab "at-Taqaddum qabla
Syahr:i Ramadhan," lzvz) jilid IV hal. r+s. Ahmad dalam al-Musnad, iilid II, hal.234,347,
+o8,+22,497,513, dan sz'r. Darimi kitab'hsft-Sftdwm,"ba6"an Nahlyu anat-Taqaddum
li ash-Shiyam qabla ar-Ru'yaft,"jilid II, hal. a.
H R Bukhari, kitab 'hsft-Sftrrrlm,"bab "Haqq al- Ahli Ii "ash-Shawm.""jilid I I I, hal. 5 z. Muslim,
kitab "ash-Shiydm,"bab "an-Nahyu'an Shawm ad-Dahri Ii man Tadharrara bihi aw Fawwta
bi Haqqan," Ir86-rs7] jilid II, hal. 8r4-8r 5. Nasai, kitab "ash-Shiyhm,"bab "Dzikr al-Ikhtilaf
'ala Atha'Ji al-Khabar fihi," Iz:28] jilid IV hal. zo6. Ibnu Majah, kitab "ash-Shiyam,"bab
"Ma IAhJi Shiyam al-Abad," Irzo6] jilid I,hal. s++. Ahmad dalam al-Musnad, jilidII,hd..
r64, r89, r90, r99, ztz dan iilid VI, hal. 455.
HR Tirmidzi kitab 'hsh-Sft;wm,"bab "MA lahf Shawm ad-Dahri," jilid III, hal. r3o.
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Rasulullah telah menyetujui Hamzah al-Aslami ketika puasa secara berturut-

turut dengan bersabda kepadanya,

" 
," 3 . l

r^:; J: ';ar\ ) ti* i! --
"Punsalnh jika knnru mau, dan berbukslnh jika kanru nlau."1

Menurut yang pendapat yang lebih utama, Puasa secara berselang sehari,

yaitu puasa satu hari, tidak berpuasa satu hari, kemudian puasa lagi, dan

seterusnya. Puasa seperti ini, lebih disukai Allah, sebagaimana yang akan

dijelaskan dalam pembahasan berikutnya.

7. Puasa bagi Seorang lstri lika Suaminya berada di Rumah, kecuali Seizin Suami.

Rasulullah saw. melarang seorang istri berpuasa jika suaminya ada di

rumah, kecuali setelah mendapat persetujuan dan izin darinya. Dari Abu

Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

; o ; $ , o , 
t. 

"

iV-t )1 ,n;rp )l -r-at-; G:t: rl-u-l, f t ;ipt f*; !

"Hendaknya :rr;r:; rs'tri titlok beruasn ,o,ru trrri ketikn sTsminya berada

di rumsh, kecueli dengan izinnya, selain (punsa) Ramadhan."':HR Bukhari dan

Muslim.

Para ulama memandang larangan ini sebagai pengharaman, bahkan

mereka membolehkan suami membatalkan puasa istrinya jika dia berpuasa

tanpa mendapat persetujuan dari suaminya. Sebab, dengan demikian istri telah

melanggar dan tidak mempedulikan hak suami.r

Hal ini berlaku selain di bulan Ramadhan, sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam hadits di atas. Seorang istri tidak perlu meminta persetujuan suaminya

terlebih dahulu untuk puasa Ramadhan. Seorang istri dibolehkan berpuasa

tanpa izin suaminya, jika suaminya sedang bepergian (tidak berada di rumah).

HR Muslim,, kitab 'hsft-Shawm," bab "at-Takhyir fi ash-Shawm wa al-Fithri Jt as-Safar"

Iro4-ro5]. Nasai, kitab "ash-Shiydm," lsab "Dzikr al-Ikhtilaf 'ala Hisyam ibnu'Urwah fihi,"
I z jo r - z3o7l. iilid lV, hal. r 86 r 87 dan bab "Sard ash-Shiyam." I zr8+ | jilid lV, hal. .:.o7. lbnu
Maiah, kitab "ash-Shiyam," bab "Ma tAh fi ash-Shawm f as Safar," I r66zl jilidJ'tral. s3 r. A/
Muwaththa'kitab "ash-Shiyam." bab 'Mii lah fi ash Sh'iydm fi'as-safari' [za] jilid I, hal. 295.
HR Bukhari, kitab "an-Nikah,"bab "Shawm al-Marhh bi ldzni Zawjiha Tathawwuan," jilid
VII, hal. 39. Muslim, kitab "az-Zakhh," bab "Mh InJiqa al'Abdu min Mali Mawlahu," l8+l
jilid II, hal. 7r r. Tirmidzi kitab "ash-shawm,"bab "Karahiyah Shawm al-Mar'ah illabi Idzni
'Zawjiha," 

[z8z]. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih' jilid III, hal. r4z. Abu Daud,
kitab "ash-Shawm," bab "al'Marhh Tashum bi Ghayr Idzni Zawjiha," [z+18] jilid II, haL
826-8z7.lbnu Majah, kitab 'hsli-Sfiiyam,ltab fi al-Marhh Tashum bi Gahyr lclzni Tawjiha)'
I r z6 rl jilid I, hal.' 56o. Darimi kitab'hsh-Sid wm," lsab "an-Nahyu'an Shawm al' Marhh
Tathaw'wuhn illa bi ldzni Zawjiha," jilid Il, hal. rz. Ahmad dalam al-Musnad, jilid II, hal.
jt6, 444,476 dan 5oo.
Maksudnya, karena istri tersebut melanggar hak suaminya.
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Namun apabila suaminya pulang ke rumah, suaminya boleh membatalkan

puasa istrinya.

Para ulamayang membolehkan istriberpuasa tanpa seizin dari suami terlebih

dahulu apabila suami dalam keadaan sakit dan tidak mampu menyetubuhinya,

mereka beralasan karena yang demikian sama halnya dengan bepergian.

8. Puasa Wishal. I

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

t,r"tt.r.t.t..t

3 5i;t :Ju 9.1r JirU y,.; si;F :r"JL!..>r"-.:>,t qJu ,J;:)\':5\:-l
. 
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o
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" U r n a o* r y o kal i a n ( t i d ak Ar rp io r'*1 *i rtt, o t." U., r" t..,g*upt,u" O.-,U,r"

sebanyak tiga kali. Para sahabat bertanya, tetapi engkau sendiri melakukan

wishal, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Sesungguhnya kalian tidak snma

denganku. Sesungguhnyn aku diberi mnkrm oleh Tulnnku pada malatn hari.2 Maka,

lakuknnlah qmalan sennmpu kalian."3 HR Bukhari dan Muslim.

Para ulama fikih menyatakan larangan ini makruh. Tetapi Ahmad, Ishaq,

dan Ibnu Mundzir membolehkan wishal hingga tiba waktu sahur selama tidak
memberatkan orang yang melakukannya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang

diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri ra., bahwa Rasulullah

bersabda,

;-at F l--,* ,k,;;i ;';i r:1 t';ti ,,"j-.rr rt

" I anganlah kotior, *rllok ko, *irtrol. Siapa pu'n di antara k'alian yang hendak

melukukon wishal, hendaknya dia melakukan hingga waktu sahur."a

Wishal dalam berpuasa maksudnya berpuasa terus-menerus dan berturut-turut tanpa
berbuka atau sahur.

}|*;;]"t", 
diberi kekuatan oleh Tuhan sebagaimana halnya orang yang makan dan

HR Bukhari, kitab "ash-Shawm," bab "at-Tankil li man Aktsara al-Wishal," jllid III, hal. +9.
Muslim, kitab "ash-Shiydm,"bab "an-Nahyu'an al-Wishalfi "ash-Shawm,"" [58] jilid II, hal.
77 4. AI-Muwaththa' kitab "ash-Shiydm," bab "an-Nahyu 'an al-Wishal fi ash-Shiydm," $9)
jilid I, hal. 3or. Darimi kitab "ash-Shawm," bab "an-Nahyu 'an al-Wishal fi "ash-Shawm,""
jilid II, hal. 7-8. Ahmad d,alam al-Musnad, jilid II, hal. z3 r, 237, 244, 3r5, 345 dan 418.
HR Bukhari, kitab "ash-Shawm," bab "al-Wishal wa Man QaIa, Laysa ft al-Layl Shiydm,"

iilid III, hal. +8. Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "fi al-Wishal," [236r] jilid Il,hal. 767.
Darimi kitab "ash-Shawm," bab "Shiyhm as-Sittah min Syawwal," jilid IL hal. zr. Ahmad
dalam al-Musnad, jilid III, hal. 8.



PUASA SUNNAH

Rasulullah saw. sangat menganjurkan untuk puasa pada hari-hari
berikut:

l. Enam Hari pada Bulan Syawal.

Inam Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud

rneriwayatkan dari Abu Ayub al-Anshari bahwa Rasulullah bersabda,

' '"; i' t'a'' o '7 '"11 ' /
iJr ,La L-LQ .,'F :r u- ;i 1 .-,u,, ,t-. .,

"Bnrartgsiupn berTtunsn di hulnn Rnrnadlmn lalu dilnnjutkan dengan

crrnnt lnri di bulqn Stlar.unl, scakan-skan dia berTtunsn sepanjang tahun."t 2

Menurut Ahmad, puasa bulan Syawal boleh dilakukan secara

berturut-turut dan juga boleh dilakukan dengan tidak berturut-turut;
tidak ada keutamaan baik melakukannya secara berturut-turut maupun

tidak. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syaf i, diutamakan

melakukan puasa bulan Syawal secara berturut-turut, yaitu dimulai
setelah hari raya.

Pahalainidiperoleh bagi orirngyangberpuasa dibulan Ramadhan pada setiap tahun. Menurut
ulama, setiap satu amalan kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh pahala. Ini bermakna
bahwa puasa sebulan di bulan Ramadhan sama dengan berpuasa selama sepuluh bulan,
sementara puasa enam hari di bulan Syawwal sama dengan berpuasa selama dua bulan.
HR Muslim,, kitab 'hsft-Sftrwm,"bab "Istihbab Shawm Sittah Ayyam min Syaw'val lttibahn
Ii Ramadhan," [zo+] jilid II, hal. {Jzz. Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "Ji Shawm Sittah
Ayyam min Syawwoi," Iz+::] jilid lI, hal.8rz-8r3. Tirmidzi kitab "ash-Shawm,"bab "Mh
lhhf Shiyiim Sittah.Ayyam min Syawwal," IZSq] jilid III, hal. rz3. Tirmidzi berkata, "Hadits
ini hasan sahihl' Ibnu Majah, kitab "ash-Shiydm,"bab "Shiydm Sittah Ayyam min Syawwal,"
lrz16l iilid I, hal. s+2.
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2. Hari Arafah Selain Orang yang Sedang Melaksanakan lbadah
Haii

Dari Abu Qatadah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,ik:i ?, t,f :,< i'; ?; ;;
"Ptrasn pada lmri Arnfnlt dapat menglnpuskan dosn sclnrnn dun tthun, ynitu

tahun yang lslu dan tahun yang nkan datartg. Dnn punsa pndt lwri Asyurn dqat
menghapuskun dosn tnlrun ynng InIu."I HR Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu
Majah, dan Abu Daud.

Dari Hafshah, dia berkata, ada empat perkara yang tidak pernah ditinggalkar-r

oleh Rasulullah saw., yaitu puasa Asyura, puasa hari Arafah, puasa tiga hari
pada setiap bulan, dan shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Shubuh..

HR Ahmad dan Nasai.

Dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda,

l'

'L-'J ,;J\ ,-y: .&f ,_H

sr-;o

"Hari Arnfnlt, lnri rayaktrrltrm dnn lnri tasyrik ndtrlnhlnri rnqakitn, utnt'rt Islstrr.

Hari tersebut merupnknn lnri untuk makan dnn minum."r HR Bukhari, Muslim,
Tirmidzi, Abu Daud, dan Nasai. Hadits ini dinyatakan sahih oleh Tirmidzi.

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. melarang puasa pada

hari Arafah ketika berada di Arafahl'+ HR Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu
Majah.

Tirmidzi berkata, Para ulama memandang sunnah puasa pada hari Arafah
kecuali jika berada di Arafah.

HR Ibnu Majah, secara makna kitab 'hslr-S/r iykm,"bab "Shiyhm Yawm Ara.fah," Ir 73o- r 7r r ]
jilid I, hal. 55r. Ahmad d,alam al-Musnad, jilid V, ha1.296, 297 dan 3oq.
HR_Nasai, kitab "ash-Shiyrira," bab "KayJa Ynshum Tsalatsah .Ayyant min Kulli Syahrin wtt
Dzikr Ikhtilaf an-Naqilin li al-Khabar Ji Dzalika," Izar6] jilid IV, hal. zzo. Ahmad dalam
al-Musnad,jilid VI, hal. 287.
HR Abu Daud, kitab "r7sft-Sft awm,"bab "shiyhm.Ayyam at-Tasyrik," Izar9] jilid II, hal. 8o4.
Tirmidzi kitab 'hsft-Sftdwm,"bab "Karahah Shawm,Ayyam at-Tasyrik," lttlljilid III, hal.
r34. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahihl' Nasai, kitab "al-Manaslk," bab "an-Nahyu
'an Shawm Y-aw.m Ara;t'ah." l:oo+l jilid V hal. z5z. Darimi kitab "ash-Shttwm,"bab li Shiyhm
Yawm Arafah." jilid IL hal. u 3,"Ahmad dalam al Musnad,jilid IV ha1. r5z.
HR Abu Daud, kitab "a s h - Sh aw m," b ab "f Shaw m Yaw m Ar afah b i Ar aJ ah," I z a ao ] j ilid I I, h a l.
8r6. Nasai, kilab"al-Hajj,"bab"an-Nahyu'an Shawm Vawm'Arajah," lroo+ljilidV. hal. u 7n.
Ibnu Majah, kitab "ash-Shawm,"bab "Shiykm Yawm Arafah." Ir i j z] jilid I, hal. 5 5 r. Ahmad
dalam al-Musnad, jllid II, hal. 3o4 dan 446. Hadits ini iiha'if.Lihat ad-Dhaifah l4o4l.

Puasa"245



Dari Ummu Fadhl, dia berkata, mereka meragukan apakah Rasulullah

berpuasa pada hari Arafah? Aku pun mendatangi beliau dengan membawakan

susu. Kemudian beliau minum saat beliau sedang menyampaikan khutbah

kepada kaum Muslimin di Arafah.' HR Bukhari dan Muslim.

3. Hari Asyura dan Sehari sebelum dan Sesudahnya

Dari Abu Hurairah ra., dia berkata, Rasulullah saw. pernah ditanya, shalat

apa yang paling utama setelah shalat wajib? Beliau menjawab, "Shalat sunnah di

tengah malam." Beliau ditanya lagi, puasa apa yang paling utama setelah puasa

Ramadhan? Beliau menjawab, "Puasa di bulan Allah yangkalian namakan bulan

Muharram."'HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud.

Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dia berkata, aku mendengar Rasulullah

saw. bersabda,

j's ,iw,t' ?.',-t- ui, ,*rP 51" -< i's ,,,r*v i; ';
. ' ".t"': .
b_a* e

"Hsri ini adalah hari Asyura dsn kalian tidak diwajibknn puasa pada hari ini.

Sedangkan aku sekarang berpuasa pada hari ini. Siapa yang menghendaki, dio boleh

berpuasa, dan siapa yang menghendaki diaboleh tidakberpuasa."3 Muttafaq Alaih.

Dari Aisyah ra., dia berkata, hari Asyura merupakan hari puasa orang-orang

Quraisy pada masa jahiliah. Rasulullah saw. juga berpuasa pada hari Asyura.

Begitu datang ke Madinah, beliau tetap berpuasa Asyura dan menyuruh orang-

orang untukberpuasa pada hari itu. Tapi, setelah diwajibkan puasa Ramadhan,

beliau bersabda,

il
Li

HR Bukhari, kitab "ash-Shawm,"bab "Shawm Yawm Arafah," jiiid III, hal. 5 5. Muslim' kitab
"ash-Shiyam." bab "Istihbab al-Fithri Ii al-Hajj Yawm 'Arafah," Ir ro- r r r ] jilid IL hal. 79 r.
Tirmidii dari Ibnu Abbas kitab "ash-Shawm."bal: "Shawm Yawm'Arafah bi 'Arafah." 

17 5ol.
Tirmidzi berkata, "Hadits Ibnu Abbas ini hasan sahihl'iilid III, hal. rr5. Ahmad dalam
al-Musnad,yilidl,hal. zr7,z78,279,344,zs9,36odanjilidVI.hal.338-i40.AbuDaud,
kitab "ash-Shawm," bab "f Shawm Yawm 'Arafah bi Arafah," Izaa r ] jilid II, hal. 8 r z
HR Muslim,, kitab 'i?sfr-Sftt),am,"bab "Fadhal'Shawm al'Muharram," Izoz-zo3ljilid II, hal.
8zr. Abu Daud, kitab "ash-Shawm,"bab "f Shawm al-Muharram," lt+zgljilid II, hal. 8rr.
Tirmidzi secara ringkas kitab "ash-Shaim," bab 'MA IAh f Shawm al-Muharram," 174ol
iilid III, hal. ro8. Tiimidzi berkata, "Hadits ini hasan." Ibhu Majah, secara ringkas kitab
1ash-Shiydm,"bab "Shiyam Asyhur al-Hurum," lrTazl jilid L hal. SS+. Darimi kitab ".?sft-

Shiyam,''bab "f Shiyam al-Muharram," jilid II, hal. zr. Ahmad dalam al-Musnad.iilidll'
hal. 3o3, j42,344 dan 535.
HR bukhari, kitab 'hsft-Sftawm," bab "shiyam Yawm Asyira'," iilid Ill, hal. 57. Muslim,
kitab 'hsfr-Slriv am,"bab "Shawm Yawm'Asyirh'." I r z6] jilid II, ha|.795. AI'Muwaththa'kitab
"ash-Shiyam."bab "Shiyam Yawm Asyird'," [3al jilid I, hal. 299. Ahmad dalam al'Musnad'
jilid IV hal. e5.
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" Siapa yang mengltendnki, dia boleh berpuasa, dan siapa ynng menghendaki,

dia boleh meninggalkanny a. " 1 HR Bukhari dan Muslim.

Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, Rasulullah datang ke Madinah dan

menyaksikan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Beliau bertanya,

"Hari apa ini?" Merekamenjawab, hari ini adalah hari baik. Pada hari ini, Allah

menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuh mereka, lantas Musa berPuasa

pada hari ini. Beliau bersabda, 'Aku dan kolian lebih berhak daripada Musa."

Kemudian beliau berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan puasa pada

hari itu.'HR Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Musa al-Asy'ari ra., dia berkata, hari Aslura dirayakan oleh orang-

orang Yahudi dan mereka menjadikannya sebagai hari raya. Melihat hal itu,

Rasulullah saw. bersabda, "Puasalah kalion pada hari ini (hari Asyura)."t 11p

Bukhari dan Muslim.

Dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, tatkala Rasulullah saw berpuasa pada

hari Asyura dan memerintahkan berpuasa pada hari itu, mereka berkata, wahai

Rasulullah, hari ini merupakan hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi

dan Nasrani. Beliau bersabda,

,-\_Jr e "Jr 
L; .1r qL; 'r! ;-ir irr ors tip

" lika masih bertemu dengan tahun depan,

kesembilan."

insya Allnh, kitnberpuasa pada hnri

Ibnu Abbas berkata, tapi belum juga sampai pada tahun depan, Rasulullah

saw. telah wafat.a HR Muslim dan Abu Daud'

Dalam riwayat yang lain disebutkan,

HR Bnt-h*t, d*gan lafal yang hampir serupa kitab "ash-Shawm"'bab "Shawm Asyird',"
iilid lII, hal. sz din ba6 "Wuiib Shawm Ramadhan." iilid lll' hal. 3 r. Muslim, kitab 'hsft-
'Shiyam." bab .'Shawm Asyir6'." I r r j I jilid ll. hal. zgz. Abu Daud, kitab 'bsh-Sft.iwnr"' bab
"fi'Shawm Yawm Asyira'." lzq+zl iilia ll, hal. 8 r z, kitab "ash-Shawm." bab "Ma lah f ar
Rukhshah fi Tark Shawm Yawm Aiyura'." Izst). Tirmidzi berkata' "Hadits ini sahih:' jilid
lll, hal. r i8. Darimi dari Ibnu Umar kitab "ash-Shiyam." bab "f Shiyam Yawm Asyira',"
iilidll,hal. zz.Al-Muwathlftd'kitab"ash-Shiyam,"bab"ShiyamYawmAsyiri""Ilrljilidt'
hal. zgg. Ahmad dalam al-Musnad, jilid ll, hal. sz-r+3 dan jilid VI' hal. r6z.
HR Bulhari, kitab 'hslr-Sfta wm," bab "shiyam Yawm Asyira"" jilid lll' hal. 57 Muslim,
kitab "ash-Shiyam."bab "Shiyam Ya^wm Asllura'l'ltzzljilid II' hal. zs5. Ibnu Maiah' kitab
"ash-Shiyam." bab "shiyam Yawm Asyira'," I r z-r+l jilid I' hal. s sz.
HR Bu(hari, kitab 'hilr-Slrawm." 6ab "Shiyam Yawm Asyira'," jilid III' hal. 57. Muslim,
kitab "ash-Shiydm," bab "Shawm Yawm Asyrtra'," Ir u g] jilid II, hal. 796.
HR Muslim,,'kitab 'hsh-S/riy am," bab 'Ayyu Yawm Yuiham f Asyura'?" Ir f :l jilid ll' hal.

797-798. Abu Daud, kitab "'ash'Shawm,"'bab "Ma Ruwiya Ahna Asyira'al-Yaim at-Tasi',"

lzaa5l jilid II, hal. 8r8.
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"seandainqn ,iiot u ntnsilt snntpni pnda tahtnt depan, sttngguh aku akan

berpuasn padohnri ke sernbilnn."r HR Ahmad dan Muslim. Maksudnya beserta

hari Asyura.

Para ulama menyebutkan bahwa puasa Asyura ada tiga tingkatan, yaitu;

pertama, puasa selama tiga hari, yaitu hari kesembilan, kesepuluh, dan ke

sebelas. Kedua,puasa pada hari kesembilan dan kesepuluh. Ketiga,puasa hanya

pada hari kesepuluh saja.

+. Hukum Merayakan Hari Asyura

Dari |abir bin Abdillah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

^:* jw & iu, gy': ,i t*\r 3y- .olii; .j ,r y: j;
"n'rrorgriopo yarrg tnenfueri kelaTtang*', t',ogi dirinla dnn keluargartya pnrla

lnri Asyura, msktt AIInlt aksn mentberi kelnpnngan bnginyn sepanjang tnlrun."2

HR Baihaki dalam asy-Syu'ab dan Ibnu Abdul Barr.

Hadits ini mempunyai riwayat lain, namun semuanya lemah. Tetapi riwayat

yang satu dan yang lain bisa saling menguatkan, sebagaimana yang dikatakan

oleh Sakhawi.

5. Bulan Sya'ban

Rasulullah saw. selalu berpuasa pada sebagian besar bulan Sya'ban. Aisyah ra.

berkata, aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah saw. berpuasa satu bulan penuh

rnelainkan di bulan Ramadhan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak

berpuasa daripada puasa beliau pada bulan Sya'ban.3 HR Bukhari dan Muslim.

HR Muslim,, kitab"ash-Shiyam,"bab'Ayyu Yawm YushamJi Asyird'?" Ir3a] jilid II, hal. 798.
Ahmad dalam al-Musnad, ji\d l, hal. zz4, zz5 dan 345. Ibnu Majah, kitab "ash-Shiydm,"

bab "shiyam Yawnr Asyira'," Ir z.r6l iilid L hal. s s z.

Dalam il-Kanz, hadits ini dinisbahkan kepada Ibnu Abdul Barr dalam al-Istidzkar dan
diriwayatkan dari Jabir [zaz58) iilid VIII, hal. 576. Namun banyak perawinya diabaikan atau
tidak dikenal. Oleh karena itu, iii adalah hadits maudhu'.LthatTamam al-Minnah [4ro-4rr].
HR Bukhari, kitab "dsft-Sftawm,"bab "Shawm Sya'bhn," jilid III, hal. 5o' Muslim, kitab
"ash-Shivam,;'bab "shiyam an-Nabi Muhammad iaw. fi Ghayr Ramatlhan wa Istihbab Alla
Yukhalliya Syahran ln Shawm," lrz sl z, hrl. 8 r o. Abu'Daud, kitab 'bsft'Sftd wm," bab "Kayf
Kana an'-Na'bi Muhammad saw. Yashum," Iz+r+] jilid II, hal. 8 r j. Nasai, secara makna kitab
"ash-Shivam," bab "at-Tatlatldum qobla Ramadhan wa Dzikr Ikhtilaf an'Naqilin li Khabar
',lisyahiihi." [2r79-zrBo]' jilid IV'hal. tsr. Al-Muwaththa'kit'rb"a\n-Sniya*,"bab"lami'
ash-Shiyam;'Iso] jilid l, hal. loq.

24a - Fikih Sunnoh II



Dari Usamah bin Zaid ra., dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku

tidak pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan lain yang sesering pada

bulan Sya'ban. Beliau bersabda,

; i. "i, ". rr"jr..
*JI Jt-o:t -J io,; 

-.p g j,JV-t,n,-) 4 e _.tJ\ ,U;: 
"X-:.U,

'^,' ':i' :,'?r o i:*t- ui; .:L-" 3,j ,ri -.1U ._*Jt' y,
"Itu odalalt hulort yang dishuiksn oleh orang-ttrmg, ynitu antsrn bulon Rolalt

dengan Rnmadhtm. Padalnl padn bulnn itu atncil-anrul diangknt dnn dilttdnpknn

keTtada Ttiltart semestn slsm. Mnka, tku strngnt rnenginginkLtn nnrnlku dinngkat

senrcntarn crku tlslantkcodaorr ber1tuasa."tHR Abu Daud, Nasai dan dinyatakan

sahih oleh Ibnu Khuzaimah.

Mengkhususkarr puasa pada hari nishJu Sya'ban (pertengahan bulan Sya'ban)

dengan meyakini bahwa hari-hari tersebut memiliki keutamaan daripada hari-

hari yang lain, tidak memiliki dasar atau keterangan yang sahih.

5. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhiijah, Muharram, dan Rajab

Pada bulan Dzulqadah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab dianjurkan

memperbanyak puasa. Dari seorang laki-laki dari Bahilah, bahwa dia menemui

Rasulullah saw dan berkata, wahai Rasulullah, aku adalah orang yang datang

menjumpaimu pada awal tahun. Beliau bertanya, "Kenapa keadaanmtr telah

jauh berubah, padahal sebelumnya kamu berpenampilan bagus?" Dia menjawab,

sejak berpisah denganmu, aku tidak makan kecuali hanya pada rnalam hari.

Beliau bertanya, "Kenapo engkau menyiksa dirimu?" Rasulullah kemudian

bersabda, "Puasalalt pado bulan aslt-Shabar yakni bulan Romadhan, dan satu

hari dari setiap bulan "Tambahkanlah lagi, karena aku mampu melakukannya,

ujar orang itu. Beliau bersabda, "Puasalah dua hari (pada setiap bulan)."

Tambahlal'r lagi, pinta laki-laki itu. Beliau bersabda, "Puasalsh sehari pada

bulan suci lalu berbukalah, kemudian puasalah sehari lagi pada bulan suci lalu

berbukalah, kemudian puasalah sehari pada bulan suci lagi lalu berbukalah."

Ketika menyampaikan sabda itu, Rasulullah memberi isyarat dengan ketiga jari

beliau dengan menggenggamkannya lalu melepaskannya."'r HR Ahmad, Abu

HR Nasai, kitab "asft-Sftdwm," bab "Shawm an-Nabi Muhammad saw. ," lz357l iilid IV
hal. zor. Ahmad dalan al-lv[ttsnad, jilid V hal. zor. Ibnu Khuzaimah secara makna kitab
"ash-Shiyiim,"bab "Shifuh Sltawm Nabi Nluhannnad saw.," jilid III, hal. 3o4-3o5.
Maksudnya, memberi isyarat supava berpuasa selama tiga hari dan berbuka pada tiga hari
yang lain.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "Shawm Asyhur al-Hurum," [zaz8] jilid II, hal.
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Daud,Ibnu Majah, dan Baihaki yang menyatakan sanad hadits ini baik.

Tidak ada keutamaan tertentu puasa di bulan Rajab ketimbang bulan-

bulan yang lain, kecuali bulan tersebut termasuk bulan suci. Dan tidak ada satu

pun hadits sahih yang menjelaskan bahwa puasa pada bulan itu mempunyai

keistimewaan secara khusus. Ada beberapa hadits dalam masalah ini, tetapi

tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Ibnu Hajar berkata, "Tidak ada hadits sahih yang dapat dijadikan sebagai

landasan hukum terkait keutamaan bulan itu, puasa padanya, puasa pada hari-

hari tertentu darinya atau melakukan ibadah pada malam harinya."

7. Hari Senin dan Hari Kamis

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah sering berpuasa pada hari

Senin dan Kamis. Ada yang bertanya mengenai hal ini kepada beliau.' Beliau

menjawab,

,u*r jt\ F ""i i.;'l\ "t,

I t. o t

t-^Fi :JH,J;kilr !l
"sesunggultnya amal-nmal rliajuknn (di depan AII'alt) prAo rrtiop hari Senin

dnrr Kamis, lalu Allah menganrliutli setinp Muslint atau setinpt ornng yortg berinnn

keunli dua ornng ynng berseteru. Allsh berfirman, "Tangguhkanlah amal kedua

orang itu."2 HR Ahmad dengan sanad sahih.

Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah ditanya mengenai

puasa pada hari Senin. Beliau bersabda menjawab,

..:
y ? Jiit 'yi ot',i, !t;

"Itu edalalt hari kehka sku dilnhirknn, dnn saat wahrlu diturunknn kepndaku."3

8o9-8ro. Ibnu Majah, kitab 'hsh-Sftdwm,"bab "Shiyhm Asyhur al-Hurum," Irz+r]jilid I,
hal. 5 s+. Hadits ini dha'iJ. Llhat DhaiJ Abu Daud fargl.
Maksudnya, beliau ditanya mengenai sebab berpuasa pada hari senin dan kamis.
HR A,hpad dalan al-Musnad, jilid II, hal. 329 dengan lafalnya tanpa menyebut lafal:

-r,-klt \l (kecuali dua orang yang saling mendiamkan (berseteru)," lantas beliau bersabda,
"Tangguhkan keduanya." Ahmad,, jilid Y hal. zo+, zo5 dan zo9.
HRMuslim,, kitab "ash-Shiyhm,"bab "Istihbab ShyiyamTsalatsah,4yyam min Kulli Syuhur,"
Irg8] jilid II, hal. 8zo. Ahmad dalam al-Musnad, jilidY,hal.297-299.
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8. Tiga Hari dalam Setiap Bulan

Abu Dzarr al-Ghifari ra. berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kami

agar berpuasa tiga hari pada setiap bulan, yang sering dikenal dengan sebutan

yaitu yang disebut dengan AryAmul baidh, tanggal tiga belas, empat belas, dan

lima belas. Beliau bersabda, "Itu seperti puasa sepanjangtahun."'HR Nasai dan

menurut Ibnu Hibban sahih.

Ada sebuah hadits dari Rasulullah, bahwa pada setiap bulan, beliau

berpuasa pada hari Sabtu, ahad, dan Senin. Kemudian pada bulan berikutnya,

beliau berpuasa pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pada awal setiap bulan,

beliau juga berpuasa pada hari Kamis dan pada awal bulan berikutnya, beliau

berpuasa pada hari Senin dan pada bulan berikutnya beliau berpuasa pada

hari Senin.'

9. Puasa Daud

Dari Abu Salmah bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amru, dia berkata,

Rasulullah saw. bertanya kepadaku, 'Aku diberitahu bahwa engkau sering

mengerjakan amal ibadah di waktu malam dan puasa di siang harinya?" Benar,

wahai Rasulullah, jawabku. Mendengar itu, beliau lantas bersabda,

tte6/a/,
iy1 ,u; !l; *"t):tl:,\-; tJ' -c-r;-l "V,lt J-j,",J;\':5. 

"...: 
, :

,[i ax k, _F :*,."d Ji 4:;q JIj ,u; t)e !;')
"nrrpurrofu, Ann arrUut alnh (ti'dak betuasa), sha'Jst dan tidurlsh. Ka'rerta

tubultmu nrcmpunrlaihakyttngharus engkaupenuhi, istrimu mentpunyaihakyang

harus engkau penuhi, dan tamumu mempunyai hak yang harus engkau penuhi.

Cukup bagimu puasn tiga hari pada setiap bulnn." Begitu aku semakin kukuh
untuk beribadah lebih banyak, maka aku pun lebih sering melakukan ibadah

yang lebih banyak lagi. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, aku mampu

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm,"bab "Ji Shawm ats-Tsalats mirr Kulli Syahr," lz4a9l jilid
II, hal. 8zr. Nasai, tanpa lafal, "Hiya Ka-Shau,m Ad-Dahr," kitab "ash-Shawm," bab "Dzikr
al-Ikhtilaf 'ala Musa ibnu Thalhahft al-Khabar f Shiydm Tsalatstth '4yyam min asy-Syahr,"
Iz4zz-2423) jilid IV hal. zzz.Ibnu Majah, dari Abdul Malik bin Manhal, dari ayahnya,
dari Rasulullah saw. kitab "ash-Shiyhm," bab "MA lAh f Shiyhm Tsalatsah , yyam min Kulli
Syahr," lryo7l jilid I, hal. :++. Ahmad d,alam al-Musrnd, jilidY,hal. z7 . Al-Ihsan bi Tartib
Shahih lbnu Hibban,bab "Shawm at-Tathawwu'," [:6+8] iilid V, hal. 265.

' HR Tirmidzi secara ringkas kitab "ash-Shawrn," bab "Md IAh Ji Shawm al-Itsnayn wa al-
Kamis," IZ+6] jilid IIi, hal. r r3. Abu Daud secara ringkas kitab "ash-Shiyhm,"bab "fi Shawm
ats-Tsalats min Kulli Shayr" lz+So) jilid II, hal. 8zz. Nasai, kitab "ash-Shiydm," bab "Kayf
Yashum Tsalatsah AyS'ami [24r5-24fi] jilid IV hal. zzo-zt-t. Ahmad dalam al-Musnad,
jilid I, hal. 4o6. Lihat Tamhm al-Minnah lCr+-+rSl.



melakukan lebih dari itu. Rasulullah bersabda, " Kalttu begitu, puasnlalt tiga lnri
setinp ptekan." Begitu aku semakin kukuh untuk beribadah lebih banyak, maka

aku pun dibebani ibadah yang lebih banyak. Aku berkata, wahai Rasulullah,

aku sanggup melakukan lebih dari itu. Rasulullah bersabda, "Kslnu begitu,

puasnlah seperti puasa Nabi Dsud dan janganlah melebili dnri itu." Wahai

Rasulullah, bagaimana puasa Nabi Daud? Rasulullah menjelaskan, "Dia punsa

selnri IsIu berbukn padn hari heriktttnrla (tlan tlenikianlsh seterusnya)."1 HR

Ahmad dan yang lain.

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah saw.

bersabda,

,'&j6- ts ,i)tii>t- "i,, ,)i:t'lr,Jir,t)\t;V "rr 
j1 pfar

q ',L*.) ,C; i A ts', ,Lr* rt r' ,*r
" Pusss yang paling disuksi Allnh adnlsh Ttunsa Dnud, dsn shnlat yang paling

disukai Allah ndnlalt slnlnt Dsud. Dia tidur separult mslnm, dan bangun untuk

shalnt pndn sepertiganya, dan tidur lagi padn seperenamnyn. Din punsa sstu lnri
dnn tidok berpuasa satu Jrctri (berikutntln)."2

Hukum Membatalkan Puasa Sunnah

Dari Ummu Hani'ra., dia berkata, Rasulullah saw. menemui Ummu Hani'

pada hari penak-lukan kota Mekah. Lalu dihidangkan minuman dan beliau

pun meminumnya. Setelah itu, beliau menyodorkan minuman kepadaku. Aku

berkata, aku sedang berpuasa. Rasulullah lantas bersabda,

"sesungguhnva orang yang sedang berpunsa strnnah penintpin bagi dirinya

sendiri, jika engkau berkehendsk, nnka puasalah. Dnn jika engkau herkehendak,

maka engkau juga boleh tidak be:uasa (membtttalkanntla, red)."t HR Ahmad,

Daraquthni, dan Baihaki.

->-1

a+!Jq
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HR Bukhari, secara makna kitab 'hsft-Sft.7wm,"bab "Shawm Daud Alayhissalam," iilidIII,
hal. 52. Muslim, kitab 'hsh-Sfttyam." bab 'hn-Nahyu'an Shawm ad-Dahri," It8z] jilid II,
hal. 8r3. Ahmad dalam al-Musnad, jilid Il, hal. r95, t97, r98, zoo dan zz5.
HR Ibnu Majah, kitab 'hsft-Shidm."bab -Ma lahf Shiyhm Dawud Alayhissalam," lryn)
jilid I, hal. 546. Ahmad dalam al-Musnad, jllld II, hal. r6o.
HR Daraquthni kitab "ash-Shiyam." bab "asy-syahadah'ala Ru'yah al'Hilal'" Iz] jilid ll.
hal. r 73- r )4. Baihaki kitab 'hslr Shiyam." ba6 "Shawm at-Tathawwu' wa al-Khuruj minhu
QablaTamhmihi," ji\idlY,hal 276-227. Ahmad dalam al-Musnad, jilid VI, hal. 343.
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Hakim meriwayatkan dan mengatakan bahwa sanad hadits ini sahih,

.: " -,
.bi ,Lt Jl; .,La 

',L- i) t:-", -i LILA\ 3tA,

" Orang tynng bcrltunsn sunnnh perrimpin bagi dirintla. lika nrenglrcndnki, din

bolelt berpuasn, dsn jika menghcndaki, dio boleh tidak berTtunsn."l

Dari Abu Juhaifah, dia berkata, Rasulullah telah mempersaudarakan Salman

dengan Abu Dardal Pada suatu ketika, Salman mengunjungi Abu Dardal Begitu

didapati ibu Abu Darda mengenakan pakaian lusuh, Salman pun bertanya, apa

yang sedang engkau alami? Ibu Abu Darda menjawab, saudaramu, Abu Darda'

tidak rnenginginkan kepentingan duniawi lagi. Kemudian Abu Darda datang

dan menyajikan makanan kepada Salman. Abu Darda' berkata, makanlah.

Aku sekarang sedang puasa. Salman berkata, aku tidak ingin makan sebelum

engkau makan. Akhirnya, Abu Darda'pun makan. Pada waktu malam hari, Abu
Darda' bangun untuk menunaikan ibadah. Salman yang memperhatikannya

berkata, tidurlah. Abu Darda' pun tidur. Begitu dia hendak bangun lagi,

Salman menegurnya, tidurlah. Tatkala lewat tengah malam, Salman berkata,

bangunlah sekarang. Keduanya sama-sama menunaikan shalat sunnah tengah

malam. Setelah itu, Salman berkata kepada Abu Dardal sesungguhnya Tuhanrnu

mempunyai hak yang harus engkau penuhi. Engkau sendiri mempunyai hak
yang harus engkau penuhi. Begitu pula keluargamu, mereka mempunyai hak
yang harus engkau penuhi. Maka, berikanlah setiap hak kepada yang berhak
menerimanya. Abu Darda lalu menjumpai Rasulullah dan menyampaikan

kejadian itu kepada beliau. Mendengar itu, Rasulullah bersabda, "salman benar."'

HR Bukhari dan Tirmidzi.

Dari Abu Said al-Khudri ra., dia berkata, aku membuat makanan untuk
Rasulullah saw.. Beliau pun datang kepadaku bersama para sahabat. Tatkala

makanan dihidangkan, salah seorang sahabat berkata, aku sekarang berpuasa.

Mendengar itu, Rasulullah saw. bersabda,

l'./- .r"',+il\" L" t
t.-

' HR Hakim dalant al-Mustadrak kitab "ash-Shiyhm," bab "Shawm at-Tathawwu'," lilid I,
ha1.439. Hakin.r berkata,"sanad hadits ini sahih, meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak
meriwayatkannya. Hadits-hadits yang menqalami kontradiksi antara satu sama lain adalahmeriwayatkannya. Hadits-hadits yang mengalami kontradiksi antara satu sama lain adalah
tidak sahih sama sekali." Hal ini disetuiui oleh Dzahabi.tidak sahih sama sekali." Hal ini diseiuiui o-ieh Dzahabi.
HR Bukhari, kitab "ash-Shawm."bab "Man Aqsama'ala Akhihi tiYufihira fi at-Tathawwu' wa
Ihm Yara'alayhi Qadha'," jilid III, hal. 49 dan kitab "al-Adab," bab "Shun'i ath-Thahm wa at-Ihm Yara'alayhi Qadha'," jilid III, hal. 49 dan kitab 'i' jilid III, hal.49 dan kitab "al-Adab,"bab 'S

VIII, hal. ao. Tirmidzi kitab "az-Zuhd,"bab "lThkalluf Ii ad-Dahyf,' jtlidYlll,hal.4o. Tirmidzikttab"az-Zuhd,"bab"HaddatsanaMuhammad
ibnu Bassyar." Iz+rf ]. Abu Isa berkata, "Hadits ini sahihl'tilid IV hal. 6o8-6o9.

I t t t' t - t
.t o/r ',t//, o/3'l o/,
+r u+-}.J -.ol-\ c r+) c>t rJ \t)
\l '\

"i
&s,'Ft

ibnu Bassyar," lz4t j )l

Puasa-253



,saudaramu telnh mengundangmu maksn dsn bersusTh payah untuk

menyiapkan hidnngan untuk kolian." Kemudian beliau bersabdo, "Berbukalah!

Dan puasnlah untuk menggantikannya iika engkau mau."1HR Baihaki dengan

sanadhasan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar.

Mayoritas ulama membolehkan berbuka bagi orang yang berpuasa

sunnah dan menyatakan sunnah hukupnya untuk mengqadhd hari yang

ditinggalkannya. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam beberapa

hadits sahih sebelumnya.

' HRB.tt*kikit"b "ash-Shiydmi'bab'bt-Takhyirf al-Qadha'inKdnashawmuhuTathawwuan,
jilid IV hal.279.
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ADAB BERPUASA

Ketika berpuasa, seseorang dianjurkan memperhatikan sekaligus
melaksanakan adab-adab berikut ini:

l. Makan sahur.

Umat Islam sepakat bahwa sahur hukumnya sunnah dan tidak
berdosa apabila ditinggalkan. Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw
bersabda,

"Bersohurlnlq karena dalsm sahur terdapat berkoh."2 HR Bukhari
dan Muslim.

Dari Miqdam bin Madikarib, dari Rasulullah, beliau bersabda,

"Hendaknya kalian makon sahur, knrena in odalah maknnan yang
diberkahi."s HR Nasai dengan sqnadbaik.

[,r-*--.lt] dengan harakat fathah.padahuruf haa',maksudnya makanan sahur, dan jika dibaca
dengan harakat dhammah, malia maksudnya adalah kata iasar (waktu sahui; aaripe.u"atandengan harakat dhammah, maka maksudnya adalah kata da
pada waktu sahur.

' HR Bukhari, kitab "asft-Sft awm," bab "Barakah as-Sahur frrK rruKharr, kftab -'ash-5hawm," bab "Barakah as-sahur Ji Ghayr ljab," jrlid III, hal. 37-38.
Muslim, kitab "ash-shiyam,"bab "Fadhal as-Sahur wa ra'dd tstinbaiihi wh lstihbab ra*niiitti
waTa'jilal-Fithri,"l+Sl iilidll,hal. TTo.Tirmidzikitab"ash-Shawm."bab"MaIAhfiFadhal

'-.-..I ot,t. :,: .o,...d ,, ' 
),"^>-)t J Jp gl o).x*i

t,,,ro, ,'..1 .t tt' I r t,'.

3-,LlJt ;lJiJl j-o 4jLi ..-..--Jl t*i ;S.:le

Muslim,kitab "ash-Shi
wa Tajil al-.Fitnrii' .l+.sl jllidIl,hal.77o. Tirmidzi kitab "ash-Shawm,"bab.M6 Jdhf Fadhal
as-Sahun" IZo8] iilid III, hal. 29. Nasai, kitab "ash-Shawm." bab ''al-Hatts 'ain is-Snhur;'79. Nasai, kitab "ash-Shawm," bab "al-Hatts 'ala as-Sahur"
f .2.110).jil.id IV, hil. rar. Ibnu Majah, kitab "ash Shiyam,"bab "MA IAh fi as Sahur.', j69zl
jilid I, hal. 54o. Darimi kitab 'hs&-sha wm," 6ab "fi Fadhal as-sahur,'' iilid II, hal. 6. Ahmad
d,alam al Musnad, j.ilid III,.h.al. 99, 2t5,24:', z5S"dan :8r. Baihaki klab "ash-shiy,im,"bab
"lstihbab as-Sahur" jilid IV, hal. zj6.

' HR Nasai, kitab "ash-Shiyam,."bab "Tasmiyah as-Sahur Ghidza'," Izr6+l iilid IV, hal. r46.
Lihat al-Ihkam fi al-Ahkam oleh Ustaz Mushthafa bin Salamah.
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c5.;)\"y iJ\ Jp

Makan sahur dipenuhi berkah, karena sahur dapat memberi kekuatan bagi

orang yang hendak berpuasa, membuat dirinya semakin rajin beribadah, dan

meringankan beban puasa.

Sahur bisa dilakukan dengan memakan makanan, baik banyak ataupun

sedikit, meminum walaupun dengan se-teguk air. Dari Abu Sa'id al-Khudri ra.,

bahwa Rasulullah saw. bersabda,

i: ,|fu )u .k, )'il,
o 4 , t, o. t

-),&\ a).c 1."-t'at-

"sahur ndnlnh keberknlmn. Mnka, janganlslt kLlinn nrcngabaikannyn, r.ualau-

pun seorang di antora kalian hnnya snlrur dengnn se-teguk air. Sehnb, AIIalt don

p ar n m aI aik n t-N y a b e r sl nI Ltr.u a t (rn e mb e rk n ti d an nrc n do akan) kep a d a o r L1n 8- () r o n g

rlang bersahur. "l HR Ahmad.

Waktu Sahur

waktu sahur sejakpertengahan malam hingga terbit fajar dan disunnahkan

mengakhirkannya hingga sebelum fajar terbit. Dari zaid bin Tsabit ra., dia

berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah saw., lalu kami berdiri untuk

melakukan shalat. Aku bertanya, berapa jeda waktu antara keduanya (makan

sahur dengan berdiri untuk shalat)? Beliau menjawab, "(selama bacaan) Iima

puluh ayat."'HR Bukhari dan Muslim'

Dari Amru bin Maimun, dia berkata, para sahabat Muhammad saw. adalah

orang-orang yang paling bersegera dalam berbuka dan paling lambat ketika

bersahur.r HR Baihaki dengan sanad sahih.

Dari Abu Dzarr al-Ghifari ra. dalam hadits marfu', bahwa Rasulullah

bersabda,

. - "",)' : " :'
,eV z-s-> J-.r>-l 1,*: tt

,o J o l, , to.l'
, a>--Jl lq ,>1 q

'J 
JJ J

j'; r

' HR Ah-"d,t"lam al-Musnad, jilid III, hal. rz dengan lafal yang serupa dan diriwayatkan
secara rinskas, iilid V hal. 37o., Hn guLltiri, kitab "ash-Siawm." bab "Qadri Kam Baynn as-Sahur wa Shalah al-Faiar?"

iilid lll, hal. tz. Muslim, kitab 'hsft-Shiam." bab "Fadhal as-Sahur wa Ta'kid Istihbabihi
'wa lstihbab Ta'khirihi wa Ta'iil al-Fathri." la,tl illid ll, hal. 77 t.

: HR Baihaki kitab 'hsft-shry ain." aa "Ma Yustahabbu min Ta'jil al-Fithri wa Ta'khir as-sahur,"
jilid IV hal. 238.
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"umatku selalLt daltun kebgikan selorna mereko menyegerakan berbuka dan

mengnkhirkan snhur."l Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Abu Utsman.
Dia adalah seorang perawi yang tidak dikenal.

Hukum Bagi Orang yang Ragu Terhadap Terbitnya Fajar

|ika seseorang ragu, apakah fajar sudah terbit atau belum, dia tetap
dibolehkan makan dan minum hingga benar-benar yakin telah terbit fajar,
dan keraguannya tidak boleh dijadikan sebagai landasan amal. sebab, Allah
swt. melarang makan dan minum hingga fajar benar-benar terbit, bukan
berlandaskan pada keraguan. Allah swt. berlirman,

"Dan maknrt minumlalt lingga terang hagimu benang stutih dnri benang

hitnm, yaitu faj ar." (Al-Baqar ah [2]: 187)

Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas ra., aku bersahur namun jika
aku ragu, aku langsung menahan diri untuk tidak makan sahur. Mendengar
itu, Ibnu Abbas berkata, "Makanlah selama kamu masih ragu, hingga akhirnya
kamu tidak ragu lagi."

Abu Daud berkata, 'Abu Abdillah mengeluarkan fatwa bahwa'orang yang
ragu' apakah fajar sudah terbit atau belum, tetap dibolehkan makan hingga
benar-benar yakin bahwa fajar sudah terbitl' Pendapat ini menurut mazhab Ibnu
Abbas ra., Athal Auzaiidan Ahmad. Menurut imam Nawawi, pengikut mazhab
syafi'i sepakat dibolehkan makan bagi orang yang meragukan terbitnya fajar.

2. Menyegerakan berbuka

Dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk menyegerakan berbuka, apabila
matahari sudah terbenam. Dari Sahl bin Sa'ad, bahwa Rasulullah bersabda,

Fl, , r# \, ,;+ rrJr Jrl )

HR Bukhari, dan Fath al-Bari dengan\afal, "orang Islam senantiasa dalam keadaan baik
selama mereka mau m?nyegerakan 6erbuka." iilid Iv;hal. : t+. Hadits ini menesaskan bahwa
lgngakhirkan berbuka.puasa_hingga.berm.unculan bintang di langit sebaiaimana yang
dilakukan oleh kaum Syibh di lran adalah salah. Hadits ini m'enyarak"an bah#a iika me'reki
tetap.mengamalkan amalan seperti ini, mereka s.elama-lamanya tidak akan memperoleh
kebaikan. Iadi,_ berpeganglah pada Sunnah Nabi Muham-id .u*., wahai sau'daraku,
dan janganlah kamu tertipu oleh mereka. Lihat Fath al-Bari, jilid IV hal. u ra. Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad dalam al-Musnad, jrlidy.hal. t7z.'
Dia adalah Ahmad, bin Abdullah. Afsar Ibnu Abbas ini terdapat dalam Fath al-Bhri dan
dinyatakan sahih oleh Ibnu Hajar, iilid IV hal. 16r.
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"Utnst mnnusia akan selslu htrstln dalnm kcltnikwr scltnrn tnereko

menyegernknn berbuka."l HR Bukhari dan Muslim.

Sebaiknya berbuka puasa dengan butrh korma, dan jika tidak oda, maka

berbuka dengan meminum air. Dsri Anas ra., diaberkata, Rasulullah saw. berbuka

dengon beberapa butir korma basah sebelum shalat. Iiko tidak ad(l, beliau berbuka

dengan korma kering. Iika tiderk ada.iuga, beliau berbuka dengan beberapa teguk

air.'HP. Abu Daud. Hakim menyatakan hadits ini sahih, sementara Tirmidzi
menyatakannya hasan.

Dari Salman bin Amir bahr.r'a Rasulullah bersabda,

e ' -t
Jp :rLJt 3i ..jJt w-- ;p .r3r ,l; "rL":lt ,\k\,, J\t 1!\

)*,d\
" likt snlnlt seorntg tli sntsrn knlinn bcrpLrnsn, lrcndnkrtrln dia bcrbuka dcngnn

konrn. Jiktt tidnk ndn, lrcrrtlakrrytr din barbuktt dengan air. Sewrtggillnt1n air itu
suci."3 HR Ahmad dan Tirmidziyang menyatakan hadits ini hasan sal-rih.

Hadits ini menegaskan anjuran berbuka sebelum shalat Maghrib dengan

cara seperti yang disebutkan dalam hadits ini. Setelah shalat rnaghrib, barulah

makan, kecuali jika makanan sudah dihidangkan, hendaknya dia berbuka

terlebih dahulu.

Dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda,

. // _. iii-iU:.c j-c t.l'-; !; .--, J' ;),t- J+ . r:;iu

HR Bukhari, kitab 'ir.sft-S/rnn,rrr," bab "Ta'jil al lfthar," jilid III, hal. 47. Muslim, kitab 'hslr

Shiyam."bab "Fadhal as-Sahur," [+8] jilid II, hal. 77r. Ibnu Majah, kitab "asft-Shihm,"bab
"trh I,ih fi h'jil al-lfthar," [\6gtl iilid I, hal. 54r. Tirmidzi kitab 'hilr-Slrar,lr," bab 'MA IAh
f fajil til-tfthor," [6qq] jilid lII. hal. 7-r. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan sahihl' Darimi
kitab 'hsli-Shd wm,"bab "Jt Ta'jil al lfthar," jilid II, hal. ;. Al-Muwaththa'kirab "trsh-Shiydm,"

bab "ivld lab Jt Tajil al-IJiltar," [6] jilid I, hal. z8B. Baihaki kitab 'hsll,sftllhnr," bab "Mh
Yustalnbbu min Ta'jil al-Fithri wa Ta'khir as Sahur," jilid IV hal. 47. Ahmad dalam al-
Nlustad,jilid V, hal. 33r, 3-34, 336,337 dan 339.
HR Abu Daud, kitab 'h.sft-Shdu,ra,"bab "Mh Yu.fthar'alayhi," [456]jilid II, hal. 76+.Tirmidzi
kitab 'hsh,shd11,m,"bab "Mh Ia'a Ma yustah,tbbu''alayhi a[-Ifihar" 1696l jilid,III, hal. 7o. 

'Iirrnidzi
berkata, "Hadits ini hasan gharib." Ahmad dalam al-Musnad, jilid III, hal. r64. Hakim kitab
"ash-Shiydm," )ilid I, hal. 432. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Muslim,."
HRTirmidzi kitab"ash-Shawm,"bab "Mh JAh MaYustahabbu'inda al-Ifthar," [6gs].'lirmidzi
belkata, "Hadits ini htrsan sahihJ' jilid III, hal. 69-7o. Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab
"Md Yufthar'alayhi," Iz:ss] jilid II, hal. z6+. Ibnu Majah, kitab 'hsh-Sft,r,dm," bab "Md
Jdh tuIa l'ustahabbu al-Fithr" Ir6qq] jilid l,hal.5tz. Darimi kitab 'hsft-S/l.?u'nr,"bab "Mh
Yrstahabbu al-Fitlru'olayhi,"jilid II, hal. 7. Hakim kitab "ash-Shawm,"bab "lstihbab al-Ifthar
bi at-Tamar," jilid I, hal..43z. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut syarat Bukhari,,
meskipun Bukhari, dan N{uslim, tidak meriwayatkannya." Ini didukung oleh Dzahabi.
Baihaki kitab "ash-Shiyiim,"bab "Md YuJihar'alayh|" iilid lV hal. zI8.

J -[-\
I

'1

)t '
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"lika nrnknn nrtilant telnh tlilidsrrgkan, nmkanlah terlebilt dnlulu sebelunt

shalat mngrilt, dan jnnganlsh kalisn ntenunda santnp rnolorn knlian."1HR Bukhari
dan Muslim.

3. Berdoa ketika berbuka dan ketika sedang puasa

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa
Rasulullah bersabda,

.t/ . . t ,

eUi:i ,-l .d :Jlq .;Uri 'r: n r-t i,S ),:'; r-;eix p" * eA j:
", ": 

, 6 j ' 'o",

J*ri .:o-'tf.-j_J' :-iJ,
"scsunggultrtyo orntlg ynng berpuasn ketikn henan* Uertut<n nluniliki ,lon

ynng tidak tertolak." ATtabiln Abdullnlt hendsk herbttkn, dia berdon, "yn Allnh,
aku molton kepadn-Mu dengnn rahmnt-Mu yang meliputi segnla sesuntu, sLtpayr

En gka u nrcn gampuniku. " 2

Dalam sebuah hadits dinyatakan bahwa Rasulullah berdoa saat berbuka,

",'
*Ju a' .u; j1 .Fii is ,is)' .-S't ,Lnrr --;

"Telalt ltilang aArngo, telah hasalt urnt-urnt, ,lon irrr.,1n Allnlt pahala sudalt

ditetapkan."3

Dalam sebuah hadits mursal bahwasanya Rasulullah berdoa,

J"p;i Jo':.t *s ,J:)eiJ ilil'
"Yct Allalt, kepatla-Mu ok, brrpunro, dan rlertgan rezeki-Mu sktt berbuka.,,a

Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan bahwa Rasulullah bersabda,

' HR B.tk-h".t, krt"b "al-Adzan,"bat: "Idza Hadharat ath-Thaam wa Llqimat ash-shalhh," jilid
I, hal. r 7 r. Muslim, dengan lafal, "lika makan malam telah dihidangkan sedangkan iqimat
shalat sudah dikumandangkan." \itab "al-Masajid wa Mawadhi' ash-"shatah," lailjilid'I, hal.
39u. Ahmad, secara nrakna, iilid II, hal. ra8. '

' HR Ibnu Majah, kitab "ash-Shiyam." bab "ii ash-Sha'im Ia Turatidu Da'war uhu," l r z s l I iilid
I,Iral. ssz. Dalam az-Zawaid dinyatakan bahwa sanad hadits ini sahih. Sebab, tshiq'bin
Ubaidillah bin Harits dinyatakan oieh Nasai, sebagai perawi yang tidak bermasalah dan Abu
Zar'ah menyatakannya sebagai perawi tsiqah. gahkan Ibnu'Hi5ban menyebut namanva 6i
dal_am afs Isiqdt. Sementartpeiawi lainnya sesuai syarat Bukhari,. Namun ini dha'i;f.Lihat
al-Irwa'l9z.rl.r HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "al-eawl 'inda al-Ifthar," lzlSZl jilid II, hal. 765.
Mundziri menisbahkan hadits ini kepada Nglai,. Baihaki kitlaA "asn-Siiy:a'i,"bab;,UAvaqul
idza AJihara," jilid IV hal. 239. Hadits ini dha'i[. Lihat al-lrwa' lsztl.'' HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "al-Qitwl 'tnda al-tfthar," Ii:sai jilid II, hal.765.
Baihaki kitab "ash,Shiyhm," bab "Md yaqul idza Afthara." jiita tV haj. z:6.
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:9A,r.i,r:j, ;L;1i1 ,pi"?;u;' :-si;.c: ;.j I i;x
" Ada tiga golongail vang tidak ditolak doamerekn, yaitu: Ornngyangberpuasa

hinggaberbuka,l pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi.")

+. Menjauhi perkara-perkara yang bertentangan dengan ibadah
puasa

Puasa merupakan ibadah yang paling utama untuk mendekatkan diri

kepada Allah swt.. Allah swt. mernberlakukan puasa sebagai sarana untuk

menyucikan jiwa dan untuk membiasakan berbuat baik.

Seorang yang berpuasa hendaknya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan

yang dapat mengurangi pahala puasanya, sehingga puasanya akan mendatangkan

manfaat dan menumbuhkan ketakwaan, sebagaimana yang disebut Allah dalam

hrman-Nya,

#"4 bt 6-ii'e tr6"t\4i i,?;1; 6 6t; "-iiq6
@1,*

" H ai or ang-o r an I y q n I b eri n an, diw ai ibkan st as kon t u h e ry u as a s eb ngaim a nn

diwajibkan atas orang-orang sebelum kanu agar kanu bertnkr'un." (Al-Baqarah

[2]:183)

Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum semata, tetapi

puasa juga menahan diri dari apa segala bentuk larangan Allah swt.. Dari Abu

Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda,

jL. ,"i!

"Puasa tidak hanya menahsn dii dai mcrkon dnn minum, tetapi sesungguhnya

puasn adalah menjauhknn diri dari perbuatan sia-sia dun perkatann keji. lika kalian

.;i 4u" ;p .s1,1 .;oJJr --" itJ' d1 ,q'r:)t1.joi t rr=ar i

Di sini dapat diambil satu kesimpulan bahwa disunnahkan membaca doa sepanjang
berpuasa. Hadits ini dha'if.Lrhat ad-Dhaifuh lr358l.
HR Tirmidzi krtab "ad-Dahwat," bab "fi al-Afwi wa al-Afyah," [:sS8] iilid V, hal. 578.
Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." WtaA "Snqan al-lannhh," bab "Ma ft:a f Shifah al-

lannahwaNa'imiha," [2526] jilid IY,hal.67z. Tiimidziberkata, "Sanad haditstidakkuat.
Menurutku, bukanlah hadits rzr uttashil. Hadits ini juga diriwayatkan dengan sanadyang lain
dari Abu Mudillah, dari Abu Hurairah, dari Rasirlullah' Ibnu Majah, kitab "ash-Shiydm,"

bab "fi ash-Sh6'imIa Turaddu Da'watuhu," Ir75 z] jilid I' hal. 557 Ahmad dalam al-Musnad,
jilid il, hal. 3o5 dan 445.
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diceci otau dibodol*sn (dtperlakukan dengan kasar) oleh seseorang,, maka katakanlah;

aku sedang berpunsa, aku sedang berpuasa."l HR lbnu Khuzaimah, Ibnu Hibban,
dan Hakim yang mengatakan kesahihan hadits ini berdasarkan syarat Muslim.

Imam Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud
meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda,

,l _*Jt .'tu _i-*Jl_: .r)tl' J* L{ ! -.*

"Siapa tlnng tidak rneninggalknn kata-katn dustn dan perbuatnn dusta, maka

Allah tidak hutuh terkait dia meninggolktm makan dan minunml/a."2 r

Dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah bersabda,

l.4J' lt .ut"r;+ i _-l ;t" u):,:F' !l .*U-, j* i _*J ;\- -')
"nrnp, U*r,nO orouf 

'ronf 
Orrpuorr, nn,uu'u tidok orrrdrportkon dori

puasanya sclain lapar snja. Dan hetapa banynk orsng Uang mengerjakan shalat

malam yang tidnk nrcndaTtatkart dari slrctlat malnnutyn selnin begadnng nruIatt
snjn."a HR Nasai, Ibnu Majah, dan Hakim yang menyatakannya sebagai

hadits sahih menurut svarat Bukhari.

5. Menggosok gigi

Disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk menggosok gigi ketika sedang

berpuasa, tanpa membedakan apakah dilakukan pada waktu pagi ataupun
petang. Tirmidzi berkata, "Menurut Syaf i, tidak ada larangan menggosok gigi
baik dilakukan pada waktu pagi maupun petang."

HR Hakim kitab"ash-Shawm,"bab "Mdn AftharaJi Ramadhan Nasiyan,fa La eadhah'alayhi
wa kafarah," jllid I, hal. 43o-43r. Hakim blrkata, "Hudit. it.ti sahih menurut syarat Muslim,,
meskipun Bukhari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." lni didukung oleh Dzahabi. A/-
Ihsan bi Tartib Shahih Ibnu Hibban kirab 'hsh-Sftd wm," bab 'Adab "aih-Shawm,"" ft47o1
LilidY.bal. rSS..Shahih l.bnu Khuzaimah kitab "ash-Shawm," bab "an-Nahyu'an al-Laghwi
fi ash-Shiyirm," Irss6] jilid III, hal z4z.
Maksudnya, Allah tidak akan menerima ibadah puasanya.
HR Bukhari, kitab 'hslr-Sftawm," bab "Mdn Lam Yada' Qawl az-Zir," lilid III, hal. 33.
Tirmidzi kitab "dsft,Sftdwm," b.tb "at-Tasydid Ii al-Ghaybah Ii ash-Shh'iri," IzoZ] jilid III,
hal. 78. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahihl' Ibiu Majah, itita! 'ash-Siiim," bab
"Md lhh fi al-Ghaybah wa ar-Rafats Ii ash-Sh6'im," Ii689] jilid'I, hal. 539. Abu Diud, kitab
"ash-Shawm," bab "al'Ghaybah li ash-Shi'im," 146zl. Alimad dalam al-Musnad, jiirrd ll,
hal45z dan 5o5.
HR Hakim kitab 'hrft-Sft.zwm," jllid I, hal. 43 r. Hakim berkata, "Hadits ini sahih menurut
syarat Bukhari,, meskipun Buklari, dan Muslim, tidak meriwayatkannya." Ini didukuns
oleh Dzahabi. lbnu Majah, kitab "ash-Shiyam." bab "Ma Jah fi ai-Ghavbah wa ar-Rafats lt
ash-Sha'im." Ir 69o] jilid I, hal. 539. Dalam az-Zawa)d dinyaiakan bahwa sanad hadits ini
dha'if..Darimi. kitab "dsft-Sirdwm." bab "fi al-Muhafadzah 'ala "ash-Shawm,"" jilid II, hal.
jor. Ahmad dalam al-Musnad,iilid Il, hal. ++r.
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Rasulullah saw. selalu menggosok gigi ketika sedang berpuasa.' Uraian

tentang masalah ini telah dijelaskan pada bagian pertama. Bagian yang

berkeinginan untuk merujuk, silakan dibaca padanya.

6. Memperbanyak sedekah dan membaca Al'Qur'an

Memperbanyak sedekah hati dan membaca Al-Qur'an dianjurkan pada

setiap waktu, tetapi kedua amalan mulia ini lebih utama bila dilakukan ketika

di bulan Ramadhan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., dia berkata, Rasulullah

saw. adalah orang yang paling dermawan dan sifat kedermawanannya lebih

nampak ketika di bulan Ramadhan, yaitu ketika fibril menemui beliau. Jibril
menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadhan. Lalu |ibril mengajaknya

untuk tadarus Al-Qur'an. Sungguh. Kedermawanan Rasulullah saw pada bulan

Ramadhan melebihi angin yang berembus."' '

7. Memperbanyak ibadah pada sepuluh hari terakhir bulan

Ramadhan

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., bahwa apabila telah

masuk sepuluh hari terakhir (dari bulan Ramadhan), Rasulullah menghidupkan

waktu malam beliau, membangunkan keluarga beliau untuk beribadah, dan

mengencangkan ikat pinggang (semakin giat dalam ibadah, red).0

HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "as-Slwrik li ash'Shh'im," lz:6+l jilid II, hal. 768.
Tirmidzi kitab 'bsh'Sftrrwm,"bab "MA IAhf as-Siwdkli ash-Shh'im," lzzsl jlbd III, hal. 95.
Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan." Bukhari, di dalam Shahih-nya menyebut hadits ini
secara mu'allaq di bahasan tentang biogralinya. Dia berkata, "Disebutkan dari Amir bin
Rabihh..." kitab "dsh-Sftdwm," bab "Siwhk ar-Ruthab," jilid III, hal. 4o. Ahmad dalam al-
Musnad, iilid III, hal qqs.
Ibarat angin dilihat dari segi kecepatan dan kemerataannya.
HR Bukh"ari, kitab 'hsft-Shiwm,"bab'Ajwad Mh Khna anlRasutultah Yakun Ji Ramadhan,"
iilid III, hal. rr. Muslim, kitab "al-Fadhh'il," bab "Kdna an-Rasulullah Ajwada an-Nas bi
'al-Khayr mii ir-Rih al'Mursalah," Iso] iilid IV hal. rBo3. Nasai, kitab'hsh-Shiyhm," bab
"al-padhl wa al-ludJt Syahri Ramadhan," lzogsljilid IV hal. rz5. Ahmad dalam al-Musnad,
iilid I, hal. 288 dan 363.
HR Bukhari, kitab "ash-Shawm,"bab"Fadhal al-Amalfi al-Asyri al-Awakhir minRamadhan,"
iilid lll. hal. 6 r. Muslim, kitab "d/-1itkd [," bab "al-ljtihad li al- Asyri al-Awakhir min Syahri
'Ramadhan," 

Izl iilid ll, hal. 832. Ibnu Majah, kitab 'hsh-Shawm."bab "Ji Fadhal al-'Asyri
al-Awakhir min Ramadhan," 1r768)jilid I, hal. 562. Abu Daud, kitab "ash-Shal6h,"bab "Ji

Qiyim Syahri Ramaclhan," lt3z6l jilid II, hal. ro5. Nasai, kitab 'Qiyhm al-Layl waTathawwu'
ai'Nahar"bab "alJkhtilaf 'ala Aiisyahfi lhyd'al-Layll'Ir6:q]jilid III, hal. zt7-2t8. Ahmad
dalam al-Musnad dengan lafal yang hampir serupa, jilid VI, hal. 4o, +t, 66,68 dan 146.
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Menurut riwayat Muslim, beliau sangat giat beribadah pada sepuluh hari
terakhir (bulan Ramadhan) melebihi ibadah beliau di bulan-bulan yang lain.,

Tirmidzi meriwayatkan dari Ali ra. dan menyatakan bahwa hadits ini sahih,
dia berkata, Rasulullah saw. membangunkan keluarganya pada sepuluh malam
terakhir (bulan Ramadhan) dan mengencangkan ikat pinggang.,

- Beberapa Hal
r^@ yang OlUolelrkan Ketika Puasa br!

Saat berpuasa, ada beberapa hal yang boleh dikerjakan:

Menyiramkan air ke tubuh dan menyelam ke dalam air. Hal ini berdasarkan
pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abdurrahman dari
beberapa orang sahabat Rasulullah, dia berkata, aku pernah melihat
Rasulullah saw. menuangkan air ke atas kepala beliau ketika sedang
berpuasa, lantaran dahaga atau panas.r HR Ahmad, Malik, dan Abu Daud
dengan sanad sahih.

Dalam shahih Bukheri dan shahih Muslim terdapat hadits dari Aisyah ra.,

bahwa Rasulullah pernah junub pada waktu Shubuh, padahal beliau sedang
berpuasa, kemudian beliau mandi.o

fika ada air yang masuk ke dalam rongga dan tidak disengaja ketika mandi,
puasanya tetap sah.

Memakai celak atau meneteskan sesuatu ke mata, baik terasa ke dalam
kerongkongan maupun tidak. Hal ini tidak membatalkan puasa. Sebab,

t.

HR Muslim,, kita'b "ttl-l'tikaf."bab "al-ljtihadfi al-'Asyri al-Awdkhir min syahri Ramadhan,"
L8ljilid IL hal.83z.Tirmidzi_kitab "a-sh-Shiwm."bab"Minnahu." lzqol'jilid VI, hal. r5z.
Tirrnidzi berkata. "Hiidits ini hasan sahih gharibl'lbnu Maiah, kitab'iri[-Sftivrirz,"babi'ri
Fadhal al 'Asyri.al-Aw,tkhir min Sytthri Ramadhan." lr767l'jilid L hal. se z. Airmad dalam
al-Musnad.jilid VI. hal. 82, r z3 dan :56.
HR Tirmidii tanpa mcnggunakin hfal: ..: - - . kirab 'hsh Shawm,"bab "Min,'ash-Shawm,,"'
lzssljilidlll,hal. r5z..Pentahqiq Fikihas-Sunnaft_ini berkara,"Takseorangpundari para
ulama perrulis al-Kutub as Sittah yang meriwayatkan hadits ini selain firfiidzil'Ahinad
dalam al-Musnarl, jilid l, hal. s8, r 28,-r.13 dan i37.
HB Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "ash-Shh'im yushabbu'alayhi min al-Ma' min al-'AlhasywaYubalighJiol-lstinsyaq."lzj65l jilidil,hal.z6q. Al-Muwaththa'kitab"ash-shiyAm,"

?l.b."Nld hhli,a;h_shiylmf ,'1:lakf."1zi1litia I, hal. zq+. Ahmad datamal-Musnoi,ilia
lll. hal. 475. jlid IV, hal. 6j, jilid V. hal. j7o. 38o. 4o8 dan 4jo.
HR Bukhari, dengan lafal yang serupa kitab "ash-shawm," bab 'hsh-shdim yushbihu
lunuban," jilid III, hal. 38. Muslih, kit.ib -ash-Shiyam," bab "shihhah Shawm Man Thalah
'alayhi al Fai.ru wa Huwa lylyb:.'l7ol jilid Il. hal. 78o. Ahmad dalam al-Musnad, jirid vr,
!ul. 11, 3_6 dan j8. Darimi kitab 'hsh-Sft.7wm," bab 'fi mdn Ashbaha lunuban wa Huwa
Yurid "ash-Shawm,"" jilid II, hal. r 3.
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mata bukan termasuk jalan yang dapat dimasuki air hingga ke rongga

perut. Dari Anas, bahwa dia pernah memakai celak ketika sedang puasa.'

Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Tapi Ibnu Mundzir menceritakan

bahwa pendapat ini dari Atha', Hasan, Nakha'i, Auza'i, Abu Hanifah' dan

Abu Tsaur, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Anas, dan Ibnu Abu Aufa dari

golongan sahabat. Pendapat ini adalah mazhab Abu Daud. Dalam masalah

ini, tidak ada satu keterangan yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah

saw. sebagaimana yang dikatakan oleh Tirmidzi.'

3. Berciuman. Seseorang yang mampu mengendalikan nafsu syahwatnya

dibolehkan berciuman ketika sedang berpuasa. Dari Aisyah ra., dia berkata,

Rasulullah pernah mencium (istri beliau) ketika sedang berpuasa dan

bersentuhan tatkala puasa, namun beliau adalah orang yang paling mampu

mengendalikan nafsunya.r

Dari Umar ra., dia berkata, pada suatu hari, nafsuku bergejolak. Aku

lantas mencium (istriku) padahal ketika itu aku sedang puasa. Aku lantas

menemui Rasulullah dan berkata kepada beliau, hari ini aku telah melakukan

perkara besar. Aku mencium (istriku) padahal aku dalam keadaan puasa.

Mendengar hal itu, Rasulullah saw. bersabda, "Bagaimanakah menurutmu,

jika kamu berkumur-kumur dengan air sedangkan saot itu kamu puasa?"

Aku jawab, itu tidak apa-apa. Rasulullah bersabda, "Lantas kenapa (kamu

pertanyakan)?"a

Ibnu Mundzir berkata, Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Atha]

Syabi, Hasan, Ahmad, dan Ishaq membolehkan mencium istri ketika

sedang puasa.

Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syaf i, hukum mencium istri makruh

HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "fi al-Kahli'inda an-Nawm li ash-Shh'im," lzztS)
iilid II, hal. zz6.
HR Tirmidzi kitab 'hsft-Shawm," bab'MA hh fi al-Kahli Ii ash-Shd'im," lzz6l jilid III' hal.

96. Abu Daud, kitab "ash-Shawm," bab "fi al-kahli'inda an-Nawm li ash-Shh'im," lz377i
yilid II, hal. 77 j-776.
HR Bukhari, kit ab "ash-Shawm,"bab "al-Mubasyarahli ash-Shd'im," jllidIll,hal. 38-39' Muslim,
kitab 'hsft-Sftiy am," bab "Bayan anna al-Qublah fi ash-Shawm Laysal Muharramah 'ala man
Lam Tuharrii Syahwatuhu)'Ie s. oo dan 68ljilid ll.hal. zzz.Tirmidzi kitab'.'ash'Shawm."
bab "Ma Ja'a fi Mubasyarah ash-Shd'im," lzzS'-zzgljilid III, hal. 98. Ibnu Majah' kitab "asft-

Shivam,"bab-"Mo lah'fi al-mubasyarah li ash-Sha'im," Ir682] iilid l, hal. sl8. Al-Muwaththa'
secara makna kitab 'iisft-Sftlyam.'' bab "Ma lah f at-Tasydid fi al-Qublah li ash'-Shh'im," lftl
iilidl.hal. z93.Ahmad dala.mal-Musnad,jilid VI'haI.4c,42,44. tz6' rzSdan rs6.
Hn ,tbu Diud, kitab "ash-Shawm," bab ";l-Qublah Ii ash-Shh'im," [zr8s] jilid lI,hal. 779.
Darimi kitab "ash-Shawm," bab "ar-Rukhshah fi al-Qublah li ash-Shd'im," jilid II, hal. r 3-

Ahmad dalam al-Musnad, illid I, hal. zr. Hakim dalam al-Mustadrakkitab "ash-Shawm,"

bab "Jawaz al-Qublah li a;h-Sha'im." jilid L hlm; 43r. Hakim berkata, "Hadits ini sahih
menurut syarat Bukhari, dan Muslim,, meskipun keduanya tidak meriwayatkannya." Ini
turut didukung oleh Dzahabi. Dalam Nayl al-Awthar, jilid lV, hal. 287 dinyatakan bahwa
hadits ini dikiisifikasikan sebagai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.
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4.

5.

jika dapat merangsang syahwat. fika tidak menimbulkan rangsangan, tidak
makruh. Meskipun demikian, sebisa mungkin hal ini dihindari.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara orang tua dengan anak muda,

karenayang jadi permasalahan adalah timbulnya syahwat dan kemungkinan

keluarnya air sperma. jika hal ini dapat membangkitkan syahwat bagi

anak muda atau orang tua yang masih bertenaga, hukumnya makruh.

Sebaliknya, jika tidak membangkitkan syahwat disebabkan sudah lanjut

usia atau karena pemuda tersebut ternyata lemah syahwat, tidaklah makruh.

Meskipun demikian, sebisa mungkin hal ini dihindari.

Baik itu mencium pipi, mulut, rnaupun bagian tubuh yang lain, demikian

pula menyentuh dengan tangan atau berpelukan, semua itu sama hukumnya

dengan mencium.

Suntik. Suntik merupakan hal yang tidak membatalkan puasa, baik untuk
memasukkan zat makanan atau untuk tujuan yang lain, baik melalui urat

nadi atau lapisan bawah kulit. Sebab, Meskipun suntikan pada akhirnya

masuk ke dalam tubuh, tapi tidak melalui jalur yang biasa (yang dapat

membatalkan puasa, seperti mulut, hidung atau yang lain, red ).

Melakukan bekam. Rasulullah pernah berbekarn padahal beliau sedang

puasa. |ika bekam dilakukan dan rnenbuat tubuh lemas, maka hukumnya

adalah makruh. Tsabit al-Bunnani pernah bertanya kepada Anas, apakah

kalian memandang makruh berbekam' bagi orang yang sedang puasa di

masa Rasulullah saw.? Anas menjawab, tidak, kecuali jika rnenyebabkan

badan lemah.'HR Bukhari dan lain-lain.

Berbekarn pada bagian anggota tubuh selain kepala (al-fashdu), adalah

sama hukumnya dengan berbekam pada bagian kepala (al-hijamah).

Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tapi bila dilakukan

secara berlebihan, maka hukumnya makruh. Dari Laqith bin Shabrah

bahwa Rasulullah bersabda,

"lika engktttt menglirup air, hendLtkntla engknu laktLkan dengan kuat, kecunli

AI-Hijamah adalah bekam, yaitu mengambil darah kepala.
HR Bukhari, kttab 'hth-Thibb," bab "Ayyu Sahh Yahtajimi" jilid Vll, hal. 16r. Abu Daud,
kitab 'hsft-Shdrlrlr," birb "fi ar-Rukhshah fi Dznlika," lz37z.237 j dan 4751iilid ll. hal. 77j-
7z+. Tirmidzi kitab 'hsft-Sfid wm," bab 'hr-Rukhshah Jt Hijamah," lzz s, zz6 dan 7771. lbnu
Majah, kitab "ash-ShiS'hm,"bab "Ma ldhJi al-Hijamah ii,tsh'-Sha'im," I r 682 ]jilid I, hal.l37. AI-
Miwaththa'l,ttab "a;h-Shiydm," bab "Md lh'a fi Hijamah ash-Sha'in." [32] jilid I, hal. 298.
Al-Fashdu adalah berbekam pada bahagian anggota badan.
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iikn t:trgltnt scr/rltg ltLttrsrr.'r HR Nasai, Tirrrtidzi, Ibnu Majah dan Abu

Daud. Tirmidzi ntengatakatt balnvri hadits itti l-rrrsirrt sahih.

Pirrar uleulir rnenrancl.iing rnal<rnh nrenrirsukkan obat ke clalanr hidung orang

yang pLlasu, birhl<an pcrbuatan t,ang clenrikiatr clapat metnbatirlkalt puas.r.

Haclits i n i ln etlperlir,rat penclapitt tnelclia.

Ibnu Qtrrlanrah berl<irta, "Jika seseorang l-tcrkutnttr-kttnrttr irtau r"nenghirup

air ketika br:r'u,uc'llru, lnlu irir nrirsrrl< kc l<err.rnqkol)gillrnya tanpa adat unsur

kesengirjairn clan trukan pula kirrcna berlr.-l''ih lcbihan, 1'ang clenikiatt ini

ticlirk mernbatirll<.an puasa. Denrikian pcndapat- Ar.rza'r, Ishirq, dan Syafi'i

clalarn sirlrh satrr ptnrlapir.tnr,a. hirclits jrri elit'!rr'ar,atl<an olelt Ibrtu Abbirs.

Tetapi nrentrrnt inram N{alik clarr r\bu Ilanilali, puasanva batal, liarena

clengan c'lenrikian clia telah urcmirsukkan air ke clalam rongga perutut'a

clalam keadaar.r saciar, hingga cicngan cler.rriliiirn puasanyil r-ncnjircli batal.

Hirl ir-ri sanra halttvir irpirbiltr seseorang serrgajl tttetnitluttt r-tit'.

Ibnu Qudatnirh t'irtrg tletrclttkttt-tg pettdapirt pertirnra berkata, "Metlurut

karni, urasulinl';1 "ti,' ke tcnggorokan irclirlarh tanpa trerlelrihatr clat.r tanpa

disengaja. C)leh liarena itu, hal yang clenrikian satna halnya clengan seekor

lalirt terbang lienrr-rcliiur nasuk ke clalirm ter.rggorohirnny,a.' L)etrgat.t

clemikiar-r, hal ini berbeda der"rgan pcrbuatiu.r vang clisertgaja."

7. Menelan sesuatu 1'ang ticlak rnungkin clapat dielai<kirn, seperti nenelatr

air luclah, rnetrghimp tlebtr jalan tirnpa ciisetrgaja, sisa-sisa tepr.rrlg, clahali,

lendir, cliur lain-lain. Ibnu Abbas berkata, "Seseorang clibolehkan mencicil.ri

rasa ntakanau.t unttrk nrengetirhui barsi irtau ticlaknya t.nirkanan, atau sttitttt

barang vang henclirk clibelil'

Hasan bitrsa mengun,vah kelapa dengan mulrttnf a untuk cliberikan kepada

cucunya padahal ketika ittt cliir seclang puasa. Ibrahirn nleng.rnggap hal ini

seltagai bent uk kcrirtgitnarr.

Aclapun mer.rgunyah gula-gula clengan nrulut, hr.rkun.rnya makruh jika isir-rya

tidirk hancur. Di ar.rtarrir ulatna y.urg rrengerngg.rPnya rnakruh adalah Sy.rbi,

Nakhii, Syafi'i, nrazhirb llirnafi, dan mazhab Hambali.

' HR kitnb "a-slr S/rr.ru,ri," trab 'it.s/r Slri'irtt \ltslutltbrt 'doyli ntirt al Ma' nrin al Alhosy Y'a

fiiriilnli,i itti,,ry,,.,1i; Izj66]jilid ll, hal. z(rq. ri.ti.tidziiilat.l ;asln-Sh,ulnt,"bab"Kantir.iyalr

al-Istii,s1,,aq il ash-Shi'int," lZ88l jilid III, hal. r 4(r. 
'[irr.nidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih."

Nasai, kitab "ath:lhahontlt"bab 'i,r/ Xlubalaghahii tl Istirtsynq." l8zl jilid I, hal.66. Ibnu
Majah, kitab'hth-Thoharah," bab "ol-Mubalaghoh Ji nl-lstinsyaq)'l+ot) jilicl I, hal. r4z.
Ahmad dalarn cl-Mu.srnd, jilicl I\', hal. :: clan z r r .

' Ibnu Abbas berkata, "Masuknl'a seekor lalirt ke daltrrn kerongkongan tidak nrembatalkaur
puasai'
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Aisyah dan Atha'menganggapnya sebagai bentuk keringanan, karena tidak

akan masuk ke dalarn perut. Hal ini sama halnya clengan menaruh kerikil

di dalam mulutnya, jika bagiarrnya tidak hancur. Sebaliknya, jika l"rancur

dan masuk ke dalam perLlt, puasanva batal.

Ibnu Taimiryah berkata, "Mencium wangi-war-rgian tidak dilarang bagi

orang yarlg sedang puasa." Lebih lanjut dia berkata, 'Adapun bercelak,

suntik, meneteskan obat ke dalarn saluran kencing, mengobati lukn pada

ubun-ubun dan rongga perut, masalah ini masih diperdebatkan oleh ulama.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahlva semua perkara tersebut tidak

ada satupun yang membatalkan puasa. Ada pula yang mengatakan bahwa

semuanya membatalkan puasa, kecuali bercelak. Ada yang berpendapat

bahwa semuanyir membatalkan puasa, kecuali meneteskan obat. Dan ada

juga yang mengatakan batal, kecuali bercelak dan meneteskan obat."

Selanjutnya Ibnu Tairnilyah berpendapat, "Pendapat yang lebih kuat adalah

tidak satu pun di antara sernua perkara di atas yang membatalkan puasa.

Sebab, puasa termasuk ajaran agama Islam yang perlu diketahui oleh

orang terdidik maupun masyarakart awaln. Seandainya perkara-perkara ini
termasuk dalarn sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dalarn

puasa hingga membatalkan puasa, tentunya hal ini telah dijelaskan oleh

Rasulullah salv.. Dan penjelasan mengenai hal itu akan diketahui oleh para

sahabat, yang kemudian disampaikan kepada seluruh umat, sebagaimana

hahiya syariat-syariat yang lain. Oleh karena tidak seorang ulama pun yang

menyampaikan perkara tersebut dari Rasulullal-r, baik berupa hadits sahih

maupLrn lemah, musnad maupun mursal, maka dapat simpulkan bah*'a

tidak satu pun dari perkara di atas yang dilarang oleh ajaran agama Islam

(dan membatalkan puasa) J'

Ibnu Taimilyah juga berkata, "Hukum yang berkaitan dengan seluruh

urnat harus diterangkan oleh Rasulullah saw. secara ufilum, kemudian

disebarluaskan kepada segenap un-rat. Sebagaintana yang sudah umurl
diketahui, bercelak dan yar-rg lain merupakan perbuatan yang lazim di

kalangan masyarakat seperti halnya membubuhkan minyak rambut,

mandi, nemakai wangi-wangian dengan kayu gaharu, clan lain-lain.

]ika semua ini termasuk sesuatu yang membatalkan puasa, tentu akan

dijelaskan Rasulullah sebagaimana beliau menjelaskan perkara-perkara

lain yang dapat mernbatalkan puasa. Oleh karena beliau tidak penjelasan

dari Rasulullah saw., maka dapat disimpulkan bahwa perkara itu termasuk

dalam jenis wangian, minyak rambut, dan asap kayu gaharu yang kadang-
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kadang terhirup oleh hidung lantas masuk ke dalam otak dan menyegarkan

tubuh. Namun den-rikian, semuanya tidak membatalkan puasa.

Begitu pula minyak rambut. Ia diserap oleh tubuh hingga masuk ke dalam

urat-urat dan merangsang kekuatan fisik. Demikian pula wangi-wangian

dapat mendatangkan kesegaran dan tenaga baru. Oleh karena tidak ada

larangan berkaitan dengan perkara ini bagi orang yang puasa, dengan

dernikian, dibolehkan memakai wangian, menghirup asap kayu gaharu, dan

memakai minyak rambut. Maka, demikian pula halnya dengan bercelak.

Pada masa Rasulullah, adakalanya seseorang dari kaum Muslimin terluka

disebabkan perang atau peristiwa yang lain, hingga kadang-kadang luka

tersebut rnenembus ubun-ubun dan kadang-kadang melukai bagian perut.

Seandainya luka seperti ini mernbatalkan puasa, tentunya Rasulullah saw.

memberi penjelasan kepada mereka. Oleh karena tidak ada larangan

berkaitan masalah ini bagi orang yang puasa, maka dapat disimpulkan

bahwa hal ini tidak mernbatalkan puasa.

Ibnu Taimilyah juga mengatakan, "sebenarnya, bercelak sama sekali tidak

mengenyangkan, dan tidak ada orang yang ingin memasukkan celak ke

dalam perutnya, baik rnelalui hidung maupun mulut. Suntikan' juga tidak

nengenyangkan, sebaliknya ia dapat mengeluarkan cairan yang terdapat

di dalam tubuh, sama halnya dengan mencium sesuatu alat pencahar atau

terperanjat hingga mengeluarkan cairan dari dalam tenggorokan dan

suntikan yang tidak sampai masuk ke dalam perut.

Mengonsumsi obat-obatan yang sengaja dimasukkan ke dalam Perut ketika

mengobati luka yang sampai ke dalam kerongkongan atau mengobati luka

yang tembus hingga ke dalam otak, tidak sama dengan memakan makanan

yang disengaja. Allah swt. berfirman, "Hai orang-orang yang beriman,

diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang

sebelum kamu agar kamu bertakwa." (4tl-Baqarah [z]: r83)

Rasulullah bersabda,
f a t ) s a t,{> ? e-d\

" P u0s0 me r u1t akan t am en g. " 2

Maksudnya ialah suntikan urus-urus (enema) tidak membatalkan puasa'
HR Bukhari, kitab 'hsh-sft./wrz." bab "Hal Yaqul; lnni Sha'im?" jiliit III, hal. 34 dan kitab
'ht-Tauhid," bab "Qawl AllahTaa'la: -';''s- -- tr :..*.', jilid IX' hal' tzs. Muslim, kitab
"ash-Shiyam,"bab"Fadhal ash-Shiyim," l r6zl iilid ll, hal.8o6. Abu Daud, kttab'hsh-Shawm"'
bal: "allGhaybah Ii ash-Sha'irz."'l zt6tl iilid II, hal. 268. Nasai' kitab "ash-Shawm." 6ab
"Fadhsl ashlshiydm," lzzrTl jilid lv, hai. r 64. Ibnu Majah, kirab "ash-Shiyam"' bab "Ma

Idhf Fadhal ash-Shiydm," Ir6:q] jilid I, hal. 525.

i
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Beliau juga bersabda,

: yA\ s.L il! "u-;l>.- ,'r4j..,!, .g !. "ri ,r, J + .n oUrl;J, -',

"Sesunggtiltnyn setnn mengalir di delnm tubuh mnnusia melnlui Ttentbulult
darah. Mskn, persentpitlalt tentpat-tempnt alirnnnya dcngan cttrLt lnltnr dttr
puasa."1

Orang yang berpuasa dilarang makan dan minum, karena menahan diri dari
makan dan minum dapat menumbuhkan ketakwaan. fadi, meninggalkan
makan dan minum yang dapat memperbanyak darah, yang mana setan-

setan biasa merasuk ke dalam tubuh manusia, bennula dari makanan,
bukan disebabkan adanya suntikan, bercelak, meneteskan obat pada

kemaluan, dan bukan pula menjauhi obat-obatan yang biasa digunakar-r

untuk menyernbuhkan luka pada ubun-ubun atau pada perut.

8. Makan, minum, dan bersetubuh sampai terbitnya fajar. |ika fajar sudah

terbit dan ketika itu masih terdapat makanan di dalam mulutnya, maka
dia wajib memuntahkannya. Jika sedang dalam keadaan bersetubuh, dia
wajib segera mencabut kemaluannya.

fika makanan telah dimuntahkan dan zakar (kemaluan laki-laki) segera

dicabut dari dalam vagina (kemaluan istri), maka puasanya tetap berlaku.
Tetapi jika makanan yangberada di dalam mulutnya ditelan dengan sengaja

atau tetap bersetubuh dengan istrinya di kala mengetahui bahwa fajar telah
terbit, maka puasanya batal.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah
bersabda,

"Sesunggulmya Bilal rnengumandnngknn adzan padn tutlktu nnlorn. likn
kttlian nrcndengarnya, makn teruskanlah knlian nwknn dnn minutn hinggn
terdengar surtra adznn yang dikumandangkan lbnu Llmmi Msktum."z

HR Bukhari, kitab "Bad'i al-Khalq,"bab "Shifah lblis wa lunudiftt," jilid IV
"al-Ahkam," secara rinskas . bab "asv-svahadah Takun 'Indn Hnkim fi V

iilid IV hal. r 5o dan kitab
'al-Ahka.m,".secara ringkas...bab ''asy Syal,tidah Takun 'lnda Hakim Ji t\ ilayati:hi." jilid lX,
ral. 87 dan kitab "al-l'tikaf,"bab "Ziyarah al Marhh Zawjaha fr I'tikafihi," jilid II, hal. c,s.hal. 87 dan kitab 'al-I'tikaf." bab "Ziyarah al-Marhh Zawjaha Ji I'tikafihl,"jilid II,jilid II, hal. 65

Abu Daud, kitab "ash-Shiwm," bab'"al-Mu'talif Yadkhul'al-Biyta li Hajatihi," lz+zol jllid
II, hal. 8:s. Ibnu Maiah, secara rinqkas kitab 

-'hsft,Sfttvam."b6b "fi al Mu'takiiyazuiuhuIl, hal. 8:s. Ibnu Majah, secara ringkas kirab'hsh-Slliyam," bab "fi al 'Mu'takif yazuiuhtt
Ahluhu fi al-Masjid." lr77gl jilid I, hal. 566. Darimi dengan lal-ai yang serupa kitab 'hr-
Riqaq," bab "asy-syaithan Yairi min Ibn Adam Maira ad-bam," iili'd ll: hal. izo. AhmadRiqaq," bab "asy-5y61i7han Yajri min lbn Adam Majra ad-bam," itlid
dalam al-Musnad, lilid lll, hal. 285. l09 dan iilid VI, hal. ;:2.

il, nar. uj5._lDnu rvlaran, secara nngkas krtab'hsh-5hi/am, bab "Ji al MutakiJ yazuruhtr
Ahluhu fi al-Masjid." lr77sl jilid I,hal. 566. Darimi dengan lal-ai yans serupi kitab 'hr-
R,iqaqi'bab "asy Syaithan Yajri min Ibn Adam Majra ad--Dam." jilid lli hal. izo. Ahmad

rr^ Du^rrdrr, Kttau uL-^uzufr, oau ul-lruzun uaola arta|r, ),flo I, nat. 1o1 Clan KltaD
"ash-Shawm," bab "Sabda Rasulullah, "langanlah kamu sampai'tidak bersahur disebabkan
mendengar adzan Bilal." jilid IIL hal. ru. Muslim. kitab "asft-Shtviim." hab "Bnttan Annn

m lvtalra aa-ual
jilid VI, hal. 337

HR Bukhari, kitab "al-Adzan,"bab "al-Adzan Qabla al-Fajr" jilid I, hal. 16r dan kitab

mendengar adzan Bilal." jilid III, hal. 37. fuumendengar adza.n Bilal.. jilid lll, hal. 37. Muslim, kitab 'hsh-Sftilrjnr." bab "Bayan Anna
ad-Dukhul fi ash-Shawm Yahshul bi Thulu' al-Fajr." [:8] iilid tt, hal. 268. Ahmad dalam" [:B] jilid II, hal. 768. Ahniad dalamad-Dukhut Ji ash-\hawm Yahshul bi'lhulu' al-Fair" I:Bl iilid II,
al-Musnad,jilid Il, hal. s, j7, rz3 dan jilid VI, hai. 4+, s+'dan 433
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9.

10.

Orang yarlg puasa dibolehkan berada dalam keadaan berjunub di

waktu Shubuh. Hal ini sebagaimana yang telah dinyatakan dalam hadits

Aisyah.

Wanita yang mengalami haid atau nifas, jika darah mereka terhenti di

waktu malam, dibolehkan menangguhkan mandi hingga waktu Shubuh

meskipun sudah memulai puasa. Kemudian hendaknya mereka mandi

untuk melakukan shalat Shubuh.
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C

BEBT.RAPA HAt
YANG MEMBATALKAN PUASA

Perkarar 1'ang n.rentbirtirlkan puasa terbagi nrenjacli tlua, vaitu: I -

Perkarir vatrg t'ttentlratalkan puasa clirn u'irjib n'rerrgrladhal z- Pcrliara y,ar.rg

rrerrbatalkan puiisa clan rvajib qadha'serta ntcnrbayar kilortt.

Di antara perkara y'ang r.r.rerrrbatalkan puasir clar rvajib cladha'adalah
sebagai beriktrt:

I . Makan dan nrinunt dengan sengaja.

lika seseorang nrirkan clan minum karena lupa, salah, ilti.ru terpaksa,
rr.raka cliir ticlak clilr,qibkan cladha' clan mcrnbavar kilitrot f)ari Abrr
Hr-rrairah berhn'ir RasuIullah bersabcla,

, ,",,
i+a"-tr"-2 i;Jo ..-r; -.' .,isl, .lu- *;' 

iu.* r,J1 ;iri Llc

"Bnrntrgsittlttl trotrg It.t1ttt, strrrcrrtttrt dirt scdnrry lutsit, litltt trrtknr uttttt

nthturrt, lrtrrthkrrtlLr din rrrurt,rttsknr ltunsnnrya. Sr'-srlr,{grr lrntln dit tliltt'ri
trrtrkmr tlarr rttitttttrr olch AllLrlr."r HR Bukhari, Muslim, Tirrnidzi, Ibnu
Majah, Nasai, Ahmad, dan Abu Daud.'lirrnidzi trerkirta, Haclits ini

. : ".t!t- 
-"

HR Bukhari, l(itab 'h.sft Sliarlra,"bab 'itsh Sha'im idzo Akala au,sforibu rvr-sryari," jilicl III,
lral. 4o. Muslim, kitab 'hsft-.Slr j1dn," bab "Akltr an-Nttsi tvu S|t11y[y11.111 tt,o linn'uitu ltt Yulthir,;'
Ir7r I jilid Il. hirl. xo9. l irnri<]zi kit:rlr 'ii.sh .\/il1'riirr, balr ".\l,i Ji,t Ii ,ts,h st,,i'i,,,i\iii'ii'i"
Yasyarahu,Va.si),rrt,"l (Z:rl.lirnritlzi berkata,"H,r.litshir.ansirlrilr"iilitl lll.[.rl.9r.Ahnra{
dalanr,r/ MusnnJ,iilid ll, lr:rl..rs;. Ibnu Majah, kirirlr'irs/r .\ltiyrttn." brb'A/ri l,iit fi ntitt
Aflnra..Nns.il'arr.- lrtrTrljilitl I, lrrl- ;f s. Abu l)aud rlengirrr l,rirl rarrq,er.uI'ir i<itrb lr../i
Shuwm," bab "!,kjrr Akrlt .\,lnsiyrttt.'l:rqSljilid ll. hal.7i9 -.r,,. stnililt Il,nu Khuz,titrt,tlt
kitxb hsft-SAdrvrn."balr "Dzikr nl-Btt1'ttn Artttrt,rl-Akild rrii fl.s1, Svttril,tt Air.sllr.irr li 5hitimitri
Ghayr Mu.fthirin lti ol Akli wo asy-iyurlti," I r s8s] iilid Tll, hirl. i3,S.
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dijadikan hujjah oleh mayoritas ulama, termasuk juga pendapat Sufyan ats-

Tsauri, Syaf i, Ahmad, dan Ishaq. Daraquthni, Baihaki, dan Hakim yang

menyatakan bahwa hadits ini sahih menurut syarat Muslim.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

,::; ".,F\ :r
" Barangsiapa berbuka pada bulan Ramodlnn disebabkan lupa, maka dia tidak

diwajihkan mengqadha' dan tidak pula membayar kforat." Menurut al-Hafizh

ibnu Hajar, sanadnya sahih.

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah bersabda,

.:. , ),. i'." ": ". 
': .

.;G 1,"o,-(-"\ \...JL.5r0.'ltil ,t\ j:^rj;ur il
" sesultggulmy'a Altatt memaklumi dari umstku disebabkan keliru, lupa, dnn

bils mereka dipaksa."l HR Ibnu Majah, Thabrani, dan Hakim.

2. Muntah dengan sengaia.

lika seseorang terpaksa muntah, dia tidakwajib mengqadha' atau membayar

kifurat.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,

."-.i: ,'"').,'-'", ",:: ",' ."i'. ,":i,''-: ".
-4 

il-\-!c -9li:" t 

"t 
j tct--al * Jr* c;rilt cct> Ua

"Barnngsiapa muntslr tiaot aisengnja ntaka tidak rtiwajibknn mengqadlta',

tetapi yang sengaja muntah diharuskan mengqadha' punsanya." HR Ahmad,

Abu Daud, Tirmidzi,Ibnu Majah,Ibnu Hibban, Daraquthni, dan Hakim

yang menyatakan kesahihannya.

Khaththabi berkata, "sejauh yang kami ketahui, tidak ada perselisihan

pendapat di antara para ulama, bahwa orangyang muntah dengan tidak disengaja

tidak diwajibkan mengqadhai Begitu pula, tidak ada perselisihan pendapat

bahwa orang yang sengaja muntah diwajibkan mengqadha' puasanya,"

irr;< lt ,^"v ;thi \o ,t*u at;-,

HR lbnu Majah, kitab "ath-Thalaq," bab "Thalaq al-Mukrah wa an-Nas|" [zoa5] jilid I, hal.
659. Dalam iz-Zawa'id dinyatakari bahwa haditd ini sahih. meskipun ada yang mengatakan
muqathi'. Pada dasarnya, ia adalah hadits munqathi'disebabkan adanya tambahan Ubaidillah
bin irlumair pada riwayat yang kedua. Namun kekurangan ini boleh jadi disebabkan olehadanya
Walid bin Musiim,. Sibab, dia dikenali sebagai perawi mudallis (menyamarkan sanad\.
Al-lstiqa'adalah sengaja muntah atau mengeluarkannya dengan cara mencium sesuatu
yang niembuat dirinia'muntah atau me-asikkutt tangan ke d'alam mulutnya.
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3. Haid dan nifas.

Berdasarkan pada ijma' ulama, bahwa haid dan nifas walaupun hanya

sedikit pada sebelum matahari terbenam bisa rnembatalkan puasa.

4. Mengeluarkan sperma.

Mengeluarkan sperma baik karena suami mencium atau merneluk istrinya
atau dengan cara onani, membatalkan puasa dan wajib mengqadhal Tapi jika
disebabkan pandangan semata atau mengkhayal, maka hal ini sama seperti

bermimpi keluar air sperma di siang hari ketika sedang puasa. Dengan demikian,

keluarnya sperma tidak membatalkan puasa dan tidak diwajibkan melakukan
suatu apa pun pada dirinya. Keluarnya madzi, baik sedikit ataupun banyak,
juga tidak membatalkan puasa.

5. Memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan.

Memasukkan sesuatu selain makanan ke dalam perut melalui jalan yang

biasa untukmengonsumsi makanan, seperti memakan garam, menurut ulama,

perbuatan seperti ini membatalkan puasa.

6. Berniat berbuka.

Berniat berbuka padahal sedang dalam keadaan puasa, dapat membatalkan

puasanya, meskipun tidak mengonsumsi apapun yang dapat membatalkan

puasa. Sebab, niat adalah salah satu rukun puasa, Dengan adanya niat untuk
membatalkan puasa, berarti puasanya menjadi batal.

7. Bersetubuh, makan atau minum dengan anggapan bahwa matahari belum

terbenam dan fajar belum terbit.

fika seseorang makan, minum atau bersetubuh karena meyakini bahwa

matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, namun ternyata bahwa

prasangka itu salah, maka menurut mayoritas ulama, termasuk empat imam
rnazhab, orang tersebut diwajibkan mengqadha' puasanya.

Sebaliknya, Ishaq, Abu Daud, Ibnu Hazm, Atha','Urwah, Hasan al-Bashri,

dan Mujahid berpendapat, puasanya tetap sah dan tidak perlu mengqadha'nya.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

t;6 rli'oa|ttJli J',L6 (,lt; . +:irtX W f+'pg 6
@q

"Dan tidnk qda dosa atasmu terhndap apn ynng kamu khilaf padnnya, tetapi

(yang adn dosnnya) apn ynng disengaja olehhatimu." (Al-AhzAb [33]: 5)
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Juga sabda Rasulullah saw. yang telah disebutkan sebelum ini, "Sesungguhnya

Allah memaklumi dari umatku kekeliruan..."'

Abdurrazzaq berkata, Mamar menyampaikan kepada kami dari Amasy

dariZaidbin Wahb, dia berkata, pada masa Umar bin Khaththab, orang-orang

berbuka puasa. Aku melihat teko-teko besar'dikeluarkan dari rumah Hafshah

dan mereka minum bersama. Kemudian matahari masih terlihat dari balik awan

dan keadaan ini membuat banyak orang merasa bersalah. Mereka berkata, kita

harus mengqadha'puasa hari ini. umar berkata, "Demi Allah, sekali-kali bukan

keinginan kita untuk berbuat dosa."'

Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma'binti Abu Bakar ra.' dia berkata,

di masa Rasulullah saw., kami pernah berbuka pada suatu hari di bulan

Ramadhan dalam keadaan berawan. Tidak lama kemudian ternyata matahari

masih terlihat.a

Ibnu Taimiryah berkata, "Hadits ini memberi petunjuk terkait dua hal,

yaitu:

Pertama, ketika hari berawan, tidak dianjurkan menangguhkan waktu

berbuka hingga benar-benar yakin terbenamnya matahari. Sebab, para sahabat

tidak berbuat demikian dan tidak juga diperintahkan oleh Rasulullah untuk

melakukan hal yang sedemikian, padahal mereka dan juga Rasulullah adalah

orang-orang yang paling tahu dan lebih taat kepada Allah dan rasul-Nya,

daripada generasi setelahnya.

Kedua, hadits ini menyatakan tidak diwajibkan mengqadhd apabila ber-

buka di kala hari berawan dan ternyata matahari belum terbenam. Sebab,

seandainya mengqadha' disuruh oleh Rasulullah, tentulah perkara ini tersebar

luas sebagaimana terkait mereka berbuka ketika hari berawan. Oleh karena tidak

adanya hadits yang menjelaskan tentang hal itu, maka ini menunjukkan bahwa

Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat demikianl'

Adapun perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha' sekaligus

membayar kifurat, menurut mayoritas ulama, adalah karena bersetubuh (di

siang hari) dan tidak terkait sebab yang lainnya.

' Lihat takhrii sebelumnya pada hadits yang sama.
, AI-'Isas adaiah cawan besir. Ada yang'me"ngatakan satu cawannya memuat delapan- Iiter..
: Mushannaf Abdurrazzaq kitab "ash-5hiydfi," bab "aI-If har f Yawm Mughayyam," lt lgs)

iilid IV hal. r7e.
o HR B,rkhari, kitab "ash-Shawm," bab "ldza Afthara f Ramadhan, Tsumma Thalaht'alayhi

asy-Syams," iilid III, hal. 47. Ibnu Majah, kitib 'dsi-Shiyam," 6ab "Mk lah fi malt Afiharq
Nhsiian," f r 6z+l iilid f , hal. 535. Abu Daud, kit ab "ash-Shawm,"bab "al-Fithru Qabla Ghurub
oty-1syo i," izfiql lilid ll,-iil. zes. Mundziri menisbahkan hadits ini kepada Tirmidzi.
A6rr;d dalim ai-lvtusnad, iilid VI, hal. 346. Al-Muwaththa'kitab "ash-Shiyhm," bab "Mh

I&:a fi Qadha' Ramadhan wi al'Kifarat," [aa] jilid I, hal. 3o3.
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Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki menemui Rasulullah, lantas

berkata, celakalah aku, wahai Rasulullah. Mendengar itu, beliau bertanya,
'Apa yangmembuat dirimu celako?" Akumenyetubuhi istriku pada (siang hari)
bulan Ramadhan, jawabnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah engkau mempunyai

harta untuk memerdekakan budak?"Tidak, jawabnya. Beliau bertanya, 'Apakah

engkau siap berpuasa selama duabulon berturut-turut?"\'idak, jawabnya. Beliau

bertanya, 'Apakah engkau mentpunyai makanan yangbistr diberikan kepada enom

puluh orang miskin?" Tidak, jawabnya lagi. Laki-laki itu pun duduk. Tidak lama

kemudian Rasulullah memberi satu keranjang besar berisi korma. Lalu beliau

bersabda, "Sedekahkanlalr ini." Diabertanya, apakah aku mesti memberikannya

kepada orang yang paling miskin dari kami? Sebenarnva di antara kawasan-

kawasan di daerahku (daerah pinggiran kota dan yang penduduknya miskin)
tidak ada satu keluarga pun yang lebih membutuhkannya daripada kan-ri.

Rasulullah pun tertarva hingga kelihatan gigi-gigi graham beliau,lalu bersabda,

"Pergilah don berikan kurma ini kepada keluargamu.'r ' HR Bukhari, Muslim,
Tirmidzi, Ahmad,Ibnu Majah, Nasai, dan Abu Daud.

Mayoritas ulama berpendapat, baik perenrpuan ataupun laki-laki, tnereka

berkervajiban membayar kifarat, jika persetubuhan yang dilakukanrrya didasari

dengan keinginan sendiri bukan karena dipaksa, dan dilakukan di siang hari
bulan Ramadhan,3 sementara mereka sudah berniat untuk berpuasa.

fika persetr,rbuhan yang mereka (suami-istri) lakukan karena lupa, atau

karena dipaksa untuk berbuat demikian, atau mereka tidak berniat puasa, maka

tidak diwajibkan mernbayar kfarat. Seandainya pihak istri dipaksa oleh suami

untuk berhubungan badan, atau jika istri berbuka karena sesuatu halangan,

maka kifuraf diwajibkan hanya kepada suami dan istri tidak berkewajiban

membayar kifurat.

Hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa kifarat tidakwajb disebabkan kemiskinan. Inilah
salah satu pendapat Svali"i dan vang termisyhur pada mazhab Ahmad,. Nanrun mazhab
Malik-dan mayoritas ulama rnenegaskan bahwa ftfaraf tidak boleh digugurkan disebabkan
kemiskinan.
HR Bukhari, kitab "a..h-Sftarr'm."ba,b"lcl:a lanuthf Ramadlnn." lilid lll. hal. 4r -42. Muslim,
kitab "ash-Shiyam," bab "Taghlidz Tahrim al-lima'f Nahari Ramiaihan 'ala ash-Shh'im." l8rl
jilid II, hal. T8r.Tirmidzi kitab'hsh-Shawrn,"bab "Mh Inh fi Kaffnralt al-Fithri fi Ramadhanl'
lTzl jllid III, hal. 93. Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sihihl' Abu Daud, kitab 'hsh-
Shav'm,"bab "Kffirah Mon Ata AlilahuJi Ramndhan " Iz:so j jilid II, hal. 783. Ibnu Majah,
kitab 'hslr-Shau,m,"bab "Kafiarah Man AJthara Yawman min Rarnadhan," Ir67r]jilid I, hal.
534. Mundziri menisbahkan hadits ini kepada Nasai,.
fika puasa tersebut adalah puasa qadha' atau puasa nazar, ken-rudian rnembatalkan puasanya
dengan hubungan badan, maka tidak ada bayaran kifaratkepada orang tersebut.

;

l
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Menurut rnazhab Syafi'i, membayar kifarat tidak diwajibkan kepada istri,

baik persetubuhan dilakukan dalam keadaan sukarela maupun dalam keadaan

terpaksa. Istri hanya diwajibkan mengqadha' puasa.

Imam Nawawi berkata, "Pendapat yang lebih kuat secara keseluruhan adalah

membayar kifarat hanya diwajibkan bagi suami, sedangkan istri tidak perlu

mengeluarkan apa pun, bahkan tidak diwajibkan sama sekali untuk membayar

kifarat. Sebab, kifarat merupakan kewajiban yang berkaitan dengan harta secara

khusus disebabkan hubungan badan. Oleh karena itu,kifurat dibebankan kepada

pihak laki-laki, bukan kepada pihak perempuan seperti mahar."

Abu Daud berkata, 'Ahmad pernah ditanya' mengenai seorang suami

yang menyetubuhi istrinya di bulan Ramadhan, apakah istri juga diwajibkan

menrbayar kifurat? Dia menjawab, tidak pernah kami mendengar bahwa istri

diwajibkan membayar kiJaraf'

Dalam kitab, al-Mughni, Ibnu Qudamah berkata, 'Alasannya adalah

karena Rasulullah memerintahkan kepada suami yang menyetubuhi istrinya

di bulan Ramadhan supaya memerdekakan seorang budak dan beliau tidak

memerintahkan berbuat sesuatu apa pun kepada pihak istri, padahal beliau

mengetahuibahwa perbuatan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa melibatkan

wanita, yang dalam hal ini adalah istril"

KiJarat, menurut mayoritas ulama harus dilaksanakan mengikuti urutan

yang tertera dalam hadits tersebut. Pertama-tama, hendaknya dimulai dengan

memerdekakan budak. Jika tidak mampu, maka puasa selama dua bulan

berturut-turut.3 Dan jika masih tidak sanggup, baru memberi makan kepada

enam puluh orang rniskin dari bahan makanan yang biasa diberikan kepada

keluarganyau dan tidak dibolehkan membayar kifarat dengan jenis yang lain

atau membayar kifarat sesukanya, kecuali jika dia tidak mampu.

Menurut mazhab imam Malik dan satu riwayat dari Ahmad, seseorang yang

Ini adalah menurut sahh satu riwayat dari Ahmad,.
HR Muslim,, kitab 'i?sh-S/rlyara," brb "Taghlidz Tahrim al-lima' fi Nahar Ramadhan 'ala

ash-Shd'im," f8:-8+l tilid Il,-hal. z8z. Abu Daud secara makna kitab "ath-Thalaq,"bab "Ji

ad-Dzihar," fzzzr-zzzzl jilid II, hal. oe o. Al-Mughni wa asy-Syarah al-Kabir oleh Ibnu
Qudamah, jilid III, hat. s8, Muwafthquddin al-lvlaqilisi dan Syamsuddin al-Maqdisi, cetakan
Dar al-kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, r4o3 H - rgSl M.
Dengan syarat dua bulan itu tidak berada pada bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, Idul
Adha, dan hari-hari tusvrik.
Menurut Ahmad,, setiap orang miskin berhak memperoleh bagian sebanyak satu mud
gandum, atau setengah ir,r' korma, beras dan lain-lain. Menurui Abu Hanifah' jika yang
hendak dibagikan itu adalah gandum seharusnya sebanyak setengah sha'dan jika bahan
makanan ya,ig lain seharusnyn"5nlu sha '. Menurrlt Syaf i dan Maliklseseorang yang hendak
membayar kifa,'dt mesti memberikan satu sha'dari jenis makanan apa saja. Ini merupakan
pendapitAbuHurairah,AthadanAuza'i.Inilahpendapatyanglebihkuat.Sebab,satu 1r4

yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang Arab Badui sama dengan lima belas.sfra ''
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hendak membayar kifurat dibolehkan memilih jenis kfaratyane diinginkannya
di antara ketiga jenis yang telah disebutkan. fika salah satu dari ketiga jenis

kifurat sudah dilakukan, berarti dia telah menunaikan kewajibannya.

Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Malik dan

Ibnu ]uraij dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, bahwa seorang

laki-laki berbuka (tidak berpuasa, red) di bulan Ramadhan, Rasulullah saw.

kemudian menyuruhnya agar membayar kifarat dengan memerdekakan seorang

budak, atau puasa selama dua bulan secara berturut-turut, atau memberi makan

kepada enam puluh orang miskin.' HR Muslim. Kata 'atau' dalan-r redaksi hadits

ini berarti bentuk pilihan. Di samping itu, kifarat diwajibkan karena adanya

pelanggaran. Oleh karena itu, orang tersebut dibolehkan n-rernilih mana di antara

ketiga pilihan tersebut, sama halnya seperti kifarat sumpah.

Syaukani berkata, "Dalam beberapa riwayat hadits ini, ada yang dinyatakan

secara berurutan dan ada juga yang dengan redaksi berkonotasi memilih. Ulama

yang berpendapat bahwa membayar kifurat harus dilakukan secara berurutan
Iebih banyak dan ada keutamaan tersendiri."

Sedangkan Muhlab dan Qurthubi menyimpulkan sekaligus menafsirkan

berbagai riwayat itu terkait kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Tetapi al-

Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Keadaan demikian tidak mungkin, karena peristiwa

terjadi hanya sekali, dengan pertimbangan setiap kejadian pada dasarnya tidak
terjadi secara berulang. Sebagian ulama menafsirkan urutan tersebut menunjukkan

adanya keutamaan, sedangkan pilihan untuk sesuatu yang dibolehkan sebagai

bentuk alternatif. Tapi, ada juga yang menafsirkan sebaliknya."

|ika seseorang bersetubuh dengan sengaja pada siang hari di bulan
Ramadhan dan sebelum membayar kifarat, dia melakukannya lagi pada hari
berikutnya, menurut mazhab Hanafi dan satu riwayat dari Ahmad, dia hanya

diwajibkan membayar safi kifurat Karena kifurat merupakan hukuman,
sedangkan perbuatan yang mengharuskannya membayar kforat dilakukan
secara berulang sebelum membayar kifarat. Dengan demikian, semua kesalahan

tersebut mesti digabung menjadi satu.

Sedangkan menurut imam Malik, Syafi'i dan satu riwayat dari Ahrnad,
diwajibkan membayar dua kali kifurat, karena setiap hari mempunyai nilai
ibadah yang berdiri sendiri. Jadi, pembatalan puasa pada hari tersebut yang

kemudian dituntut membayar satu kifarat, harus segera dipenuhi dan tidak
boleh digabungkan dengan hari berikutnya apabila kesalahan dilakukan untuk

' HR Muslim,, kitab "dsft-Shiydm," bab "Taghlidz Tahrim al-lima' fi Nahar Ramadhan 'ala
ash-Shh'im wa Wujub al-Kafarah al-Kubrafihi wa Bayaniha," [8i] jilid II, hal. 782-783.

I
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kedua kalinya. Sebab, masing-masing berada dalam kondisi yang berbeda, sama

halnya dengan mengqadha'puasa Ramadhan sebanyak dua hari.

Sementara itu, mereka sepakatbahwa seseorangyang melakukan persetubuhan

di siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja lalu membayar kifurat, tapi pada

hari yang lain dia melakukan lagi, maka orang dia diwajibkan membayar kiJarat

untuk yang kedua kalinya. Mereka sepakat bahwa seseorang yang melakukan

persetubuhan badan dua kali dalam satu hari, sedangkan pelanggaran pertama

belum dibayar kfaratnya, maka di hanya diwajibkan membayar safikifurat.

Seandainya kifarat dari pelanggaran pertama telah dibayar, menurut

mayoritas ulama, dia tidak diwajibkan membayar kifurat lagi atas pelanggaran

yang dilakukannya untuk kali kedua. Tetapi menurut Ahmad, dia masih

berkewajiban membayar kifarat atas pelanggaran yang dilakukan untuk kedua

kalinya.

Ad Mengqadha' Puasa Ramadhan @S

Mengqadha' puasa Ramadhan tidak wajib dilakukan dengan segera. Mengqadhd

puasa Ramadhan memang diwajibkan, ia juga memiliki kelapangan waktu sesuai

dengan kondisi seseorang. Demikian halnya dengan membayar kifarat.

Dalam sebuah hadits sahih yang bersumber dari Aisyah, bahwasanya

dia pernah mengqadha puasa Ramadhan yang pernah ditinggalkannya. Dia

mengqadhanya di bulan Syaban dan tidak mengqadha'nya dengan segera,

padahal dia bisa melakukannya.'

Mengqadha' sama halnya dengan mengerjakan ibadah secara langsung

sesuai dengan waktunya. Dengan kata lain, orang yang meninggalkan puasa

beberapa hari, hendaknya menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu,

tanpa ada tambahan yang lain. Yang menjadi perbedaan antara qadha dengan

pelaksanaan langsung adalah bahwa qadha' tidak perlu dilakukan dengan segera.

Hal ini berdasarkan firman Allah swt.,

"^fit f,W<).)i'&r' A 16 ;iU f iF 5 A ; & Og ;S

@l,fstuy;U:::;V;i''7;Y;t:i'6*#"64itA
' HR Muslim,, kitab 'i?sh-Shiyhm," bab "Qadha' Ramadhan Ji Sya'bdn," Ir5r-r5z] jilid II,

hal.8oz-8o3. AI-Fathar-Rabbani Ir79-r8o] jilidlo,hal.rz6-rzT.Lihaturaianmasalahini
dalam Tamhm al-Minnah [4zr].
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"Mnks barangsiapa di ontara kamu adq ynng sakit atau dalam perjalannn

(IaIu ia tidak berpuasa), maka ft"uajiblah baginyn berpuasa) sebanyak hari yang

ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (Al-Baqarah [2]: 18a)

Dengan kata lain, orang sakit atau bepergian lalu berbuka, hendaknya

berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan. Hal ini boleh dilakukan secara

berturut-turut ataupun tidak. Dalam hal ini, Allah memberi kebebasan dan

tidak memberi ketentuan secara berurutan.

Daraquthni meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah

bersabda mengenai cara mengqadhd puasa Ramadhan,

-','--,: :,. '-2",,1 :
Cu tl-: J\,1 tJI cw J)

"lika mau, dia boleh melakukannya secnra terpisah. Dan jika mau, dia boleh

melakukan ny a se c nr {t b eruru t an. " 1

fika seseorang menangguhkan dalam mengqadha'sampai bulan Ramadhan

yang berikutnya tiba, hendaknya dia puasa untuk bulan Ramadhan yang baru
tiba dan setelah itu, hendaknya dia mengqadha puasa yang ditinggalkan pada

tahun sebelumnya dan tidak diwajibkan memb ayar fidyah, baik penangguhan

tersebut disebabkan adanya halangan ataupun tidak. Pendapat ini dikemukakan
dalam mazhab Hasan al-Bashri dan mazhab Hanafi.

Imam Malik, Syafii, Ahmad, dan Ishaq setuju dengan mazhab Hanafi bahwa

tidak ada kewajiban membayarf dyah jika penangguhan tersebut disebabkan

adanya halangan. Tapi, mereka berbeda pendapat dengan mazhab Hanafi, jika
penangguhan tersebut dilakukan bukan karena adanya halangan. Menurut
mereka, hendaknya orang yang mengqadha' puasa pada bulan Ramadhan

yang sedang dijalani, kemudian mengqadha' puasa yang ditinggalkan pada

tahun sebelumnya disertai membayar f dyah, yait:u dengan memberi makan

kepada orang miskin sebanyak satu mud setiap hari sebanyak jumlah puasa yang

ditinggalkan. Meskipun demikian, mereka tidak mengemukakan dalil yang dapat

dijadikan sebagai hujjah. Oleh karena itu, menurut pendapat mazhab Hanafi,

dan pendapat ini termasuk pendapat paling kuat, tidak ada kewajiban dalam

syariat yang harus dilakukan tanpa berlandaskan pada dalil yang sahih.

HRDaraquthnilotab'ash-Shiydm,"bab'hl-Qublahliash-Shdim," [7a]jilidII,hal. r93. Daraquthni
berkata, "Di dalamsanadhadits ini hanya terdapat Sufyan bin Basyar. Ia dinyatakan sahih oleh
lbnu Jauzi. Dia berkata, "seiauh yanq kami ketahui, ta(seorans pun vans mempermasalahkan
kedudukan Sufyan bin Basyarl' huditr ini dha\f.Lihat ramafrhl-uinn"ah I+zil.

I
I
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Seseorang yang Meninggal Dunia dan Masih Mempunyai
Tanggungan Puasa

Apabila seseorang meninggal dunia, sedangkan dia masih mempunyai
tanggungan untuk mengqadha' shalat yang pernah ditinggalkan, menurut
ijma' ulama, tidak seorang pun dibolehkan mengqadha'kan shalat yang
ditinggalkannya, baik wali (orang yang masih memiliki hubungan darah, red)
maupun orang lain. Demikian pula, seseorang yang tidak mampu berpuasa,

tidak seorang pun yang dibolehkan menggantikan puasanya jika dia masih
hidup. Tapi, jika dia sudah meninggal dunia, sedangkan dia masih mempunyai
tanggungan untuk mengqadha' puasa yang pernah ditinggalkan, dan sebelum
kematiannya dia mampu untuk puasa, dalam hal ini, para ulama berselisih
pendapat mengenai hukumnya. Menurut mayoritas ulama, di antaranya Abu
Hanifah, Malik, dan Syaf i dan ini termasuk pendapat yang masyhur, keluarganya

tidak dibolehkan menggantikan puasa, namun dia diharuskan memberikan satu

mud makanan untuk setiap hari, sebanyak hari yang ditinggalkan.'

Pendapat yang kuat menurut mazhab Syaf i, keluarganya dianjurkan
menggantikan puasa seseorang yang meninggal dunia supaya si orang yang
sudah meninggal dunia terbebas dari kewajiban. Dan keluarganya tidak perlu
membayarf dyah denganmemberikan makanan (kepada fakir miskin). Masuk
d'alam kategori wali adalah sanak kerabat, baik kedudukannya sebagai ashabah

(ahli waris utama, seperti anak) atau ahli waris biasa atau yang lainnya.

Seandainya ada orang lain yang bersedia menggantikan puasanya, maka

apa yang dilakukannya sah jika mendapat persetujuan dari keluarganya. Jika
tidak, maka puasanya tidak sah. Para ulama berpedoman pada hadits yang

diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Aisyah, bahwa Rasulullah

bersabda,

,u .lt . Lol ,r-Jr ,\).4.: A ;; ,iW &:,.-u j*
"Siapa yang meninggal dunis sedangkan dia mnsih mempunyai kewajiban

puasn, hendaknya wali (keluarga)nya menggantiksn puasnnya."2 Bazzar me-
nambahkan dengan redaksi, "likn dia mau."3

Menurut mazhab Hanafi, yang diwajibkan hanyalah setengah s/ra'gandum dan ditambah
satu sfta'dari bahan makanan pokok lainnya.
HR Bukhari, kitab "ash-Shawm," bab "Man Mata wa Alayhi Shawm, Shamahu 'anhu
Waliyyuhu,".jilid_ tt!, !r1! 45-46. Muslim, kitab 'hsh-Sft iydm," bab "eadha' ash-shiydm 'an
al-Mayyit," Ir5jl jilid II, hal. 8oj. Abu Daud, kitab *ash-Shawm,"bab "fi man Mata wa
Alayhi Shiy,km," Iz4ool jilid II, hal. 79t-7g2 dan kitab "al-Ayman wa an-Nudzur,"bab "Md
IAgfi m-Ay lIata yvq 'Alayhi Shiyhm, Shama'anhu Waliyyuhi," lZlt tljilid III, hal. 6o5 -6o6.
Ahmad dalam al-Musnad, jilid VI, hal. 96.
Sanadhadits ini hasan. Tambahan ini dliaif munkar. Sebab, diriwayatkan dari Ibn Lahihh
yang dinyatakan dhaif. Tamdm al-Minnah l4z7l.
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Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah

meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki menemui Rasulullah

lalu bertanya, wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal dunia, padahal dia

masih mempunyai kewajiban untuk membayar puasa selama satu bulan, apakah

aku diperbolehkan untuk menggantikannya? Beliau bersabda, "Seandainya

ibumu mempunyai hutang, apakah engkau juga membayar hutangnya?" Dia
menjawab, iya. Rasulullah saw. Iantas bersabda,

a.\jl'r-\9

" Maka, hutang kepada Allsh lebih berhsk untuk ditunniksn."l

Imam Nawawi berkata, "Pendapat inilah yang benar dan terkuat yang juga

menjadi pegangan kami. Pendapat ini diakui sebagai pendapat yang paling

kuat oleh para penganut mazhab kami, yang mana mereka adalah para ulama

fikihl'

Ketentuan Waktu Bagi Negara-Negara yang Waktu Siang Lebih
paniang dari pada Waktu Malam

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai ketentuan waktu bagi Negara-

Negara yang waktu siangnya lebih panjang ketimbang waktu malamnya. Negara

manakah yang dijadikan patokan bagi pendudukNegarayang mempunyai ikiim
seperti ini?

Ada yang berpendapat, untuk menetapkan waktu, mereka harus berpedoman

pada Negara tempat turunnya syariat Islam, yaitu Mekah dan Madinah. Namun

ada pula pendapat yang mengatakan, mereka berpedoman pada Negara tetangga

yang terdekat.

- ", "i t ,i
,-.;4 ;1 ;''-1

' HR Bukhari, kitab "ash-Sh awm,"bab "Mhn Mata wa Alayhi Shiyam," jllidll,hal. 47. Muslim,
kitab "ash-Shiyam," bab "Qadha' ash-Shiyam'an al-Mayyit," IrSS] jilid Il, hal. 8o4. Abu
Daud, kitab "al-Ayaman wa an-Nudzur," bab "Ma lah fi man Mata wa Alayhi Shiydm,
Shama.'anhu Waliyyuhu," If :ro.] jilid III, hal.6o5. Tirmidzi dengan menggunakan lafal:
ciu *i rt kitab "ash-Shawm," bab "Md Jdh fi ash-Shawm 'an al-Mayyit," 17 ftl jilid III, hal.
86. Ibnu Majah, dengan menggunakan Iafal: :;t,3'i :' kitab "ash-Shiyam,"bab "Mdn Mata
wa'Alayhi Shiydm min Nazan" IrZS8] jilid I, hal.-559 dan dengan lafal yang lebih ringkas
[rZSq] jilid I, hal. 559. Ahmad dalam al-Musnad, jilidl,hal. zz7-258 dengan lafal yang
serupa, dan jilid l,hal. 279-345 secara makna.
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l\,l[tAJ\,l tAltATU L QADAR

Ad Keutamaan Lailatul Qadar brg
Lailatul Qadar merupakan malam yang paling utama sepanjang

tahun, sebagaimana yang difirmankan Allah swt. dalam Al-Qur'an,

T,ti e@ ) Ai ",y\1,1r,;1i:; @, ii i 79 6.){; (y

4\ "3 .;ti,:l'.-.4 / | v-

"Sesungguhnya Knmi teloh menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam

kemulissn. Den tsltuknh kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam

kemuliaan itu l&ih baik dari seribu bulan " (Al-Qadr [97]:1,-3)

Oleh karena itu, hidupkanlah malam Lailatul Qadar dengan

memperbanyak shalat, dzikir, dan membaca Al-Qur'an. Sebab, beramal

yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar nilainya sama dengan

beramal selama seribu bulan di luar Lailatul Qadar.

Anjuran Untuk Mendapatkan Malam Lailatul Qadar

Upaya untuk menggapai malam Lailatul Qadar bisa dilakukan pada

malam-malam ganjil pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.

Rasulullah memperbanyak amalan pada sepuluh hari terakhir dari bulan

Ramadhan.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, apabila tiba sepuluh

hari terakhir bulan Ramadhan, Rasulullah mengisi waktu malamnya
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dengan n-remperbanyak beribadah, membangunkan keluarga beliau, dan

bersungguh-sungguh dalarn beribadah.'

Kapan Malam lailatul Qadar?

Para ulanra mengemukakan beberapa pendapat dalarrr menentukan malam

Lailatul Qadar. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa malant Lailatul

Qadar terjadi pada malam kedua puluh satu. Ada yang mengatakan pada

malam kedua puluh tiga. Ada yang berpendapat pada malam kedua puluh
lima, Ada yang mengatakan pada malam kedua puluh sembilan, dan ada yang

mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar berpindah-pindah dari tahun ke

tahun pada malam-rnalam ganjil di sepuluh hari terakhir. Thpi, mayoritas ulama

berpendapat, bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam kedua puluh
tujuh.

Imam Ahmad n-reriwayatkan sebuah hadits dengan sanad yangsahih dari

Ibnu Umar ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

'::t e I €\;";'4J '\^";; iK -;
"Bararrgsittptl Vrlng brrr,r,rh,, nrcnggaTtninya (Lsilatti Qadar), hendaknya

dia berusaln rnetrggnpainya padn rnalnm kedua pulult tujult."z Imam Muslim,
Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Ubay bin Kaab berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh

malam itu (Lailatul Qadar) terjadi pada bulan Ramadhan." Dia bersumpah

dan menentukan kepastian tanpa rnengucapkan insya Allah. Dia berkata,
"Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui kapan malam itu tiba, yaitu pada

malam di mana kita diperintahkan Rasulullah untuk beribadah, yaitu pada

malam kedua puluh tujuh. Dan sebagai tandanya adalah pada pagi harinya

matahari terbit dengan cahaya putih tidak memancarkan sinar terang."r

Maksudnya, tidak memberi kesempatan untuk berhubangan dengan istrinya dan sangat
giat dalam ibadah.
HR Ahmad dalam al-Musnad, jllid II, hal. zzo-r52.
HR Muslim,, kitab "ash-Shiyiinr,"bab "Fadhal Laylah al-Qadr wa al-Hatts Thalabiha wa Bayan
nnhalliha wa Arjn Au,qat Thalabiha," [zzo] jilid II, hal. 828 dan kitab "Shal6h al-Musafrin
wa Qashriha.bab at-Targlih fi Qiyam Ranndhan u'a Huwa tt-Tnrawih." Irzgl jilid I. hal.
5zl. Tirmidzi kitab 'hsr-.Srdn,lz," bab "MA bh f Laylah al-Qadar," lzgl] jilid III, hal. r 5 r.
Abu Isa berkata, "Hadits ini hasar.r sahihl' Abu Daud, kitab "ash-Shalhh," bab "fi Laylah aI-
Qadar" Irlz8] jilid II, hal. ro6 dan ro7. Ahmad dalan al-Musnad, jilidV hal."r3o-r3r.
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Beribadah dan Berdoa Pada Malam Lailatul Qadar

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah

bersabda,

:. " ''. t' t

4",j _-. ,-ljj L" ^J ys ,!L--dr. UGI ,;-rJt ill ;tt J;
"Sinpa' yang mengerjakatt ,trotot po.Ao *oronr r^rotul Qadar dengan penuh

keimannn dan mengharapkan ridha Allah, maka dosn-dosanya yang terdnhulu

diampuni."l

Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits

yang dinyatakan shahih olehnya, dari Aisyah ra., dia berkata, aku bertanya

kepada Rasulullah saw., wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu jika aku

mengetahui malam Lailatul Qadar, apa yang mesti aku ucapkan ketika itu?

Beliau bersabda,'Ucapkanlah

'.o,: : i. ! : " 
- urr o5

{ t U,-.;At -^'-: ,.f "* al} ;+lJ'

"Ya Allah, sesungguhnyn Engkau Maha Pemaaf dtm Mulia. Engknu senang

memberi maaf, maka nnaJkanlah aku.")

Ad I'tikaf Ws

Definisi l'tikaf

I'tikaf adalah menetap di suatu tempat dan berdiam diri tanpa meninggalkan

tempat tersebut, baik untuk melakukan amal kebaikan maupun kejahatan. Allah
swt. berfirman,

@3j{c 6 A-$'fu!:ri : *6 " *tJ y}iu sy

HR Bukhari, kitab "ash-Shawml'bab "Fadhal Laylah al-Qadaa" jilid III, hal. 59 danbab "Mdn
Shama Ramadhan Imanan wa Ihtisaban wa Niyyah," jilid III, hal. 33. Muslim, kirab "Shaldh
al-Musafirin wa Qashriha,"bab "at-Targhib fi Qiydm Ramadhan wa Huwa at-Tarawih," [r7 5-
176l jilid l,hal. 524. Nasai, kitab "ash-Shawm," bab "Tsawab Man Qama Ramadhan wa
Shamahu Imanan wa lhtisaban wa al-Ikhtilaf 'ala Zuhri ft al-Khbar fi Dzalika," lzzozl jllidIl,
hal. roj.Tirmidzikitab'hsft-Sftdwm,"bab'MAIahf FadhalSyairiRamadhan," [68t] jilid
III, hal. 58. Ahmad dalam al-Musnad, jilid II, hal. 318, 321,347,4o8,423,473 dan 5ca.
HR Tirmidzi kitab "ad-Dabwat," bab "Haddatsana Yusuf ibnu lsa...," l35r4l jilid V, hal.
Sl+. Abu Isa berkata, "Hadits ini hasan sahihl' Ibnu Malah, kitab "ad-Dob," bab 'ad-Ooh
bi aI- Afwi wa al-Afyah," ItSSo] jilid II, hal. r 265. Ahmad dalam al-Musnad, jrlid VI, hal.
r7t, t8z, r83 dan 258.
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"(Ingatlah), ketiko lhrohim berkuta kepada bapaknya dan kaumnya, 'Patung-

patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepndnnya?" (Al-Anbiye' [21]52)

Maksudnya, mereka menetap di tempat itu dengan tujuan beribadah kepada

patung-patung tersebut. I'tikaf yang dimaksudkan di sini adalah menetap dan

tinggal di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt..

Dasar Disyariatkannya l'tikaf

Para ulama sepakat bahwa i'tikaf disyariatkan oleh agama Islam. Pada setiap

bulan Ramadhan, Rasulullah saw melakukan i'tikaf selama sepuluh hari, dan

pada tahun menjelang wafat, beliau melakukan i'tikaf hingga dua puluh hari.'
HR Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Para sahabat dan istri Rasulullah juga sering melakukan i'tikaf bersama

Rasulullah. Bahkan kebiasaan I'tikaf tetap dilakukannya meskipun Rasulullah

saw. sudah wafat. I'tikaf, meskipun merupakan ibadah yang dapat mendekatkan

diri kepada Allah, namun tidak ditemukan satu hadits pun yang menyatakan

keutamaannya.

Abu Daud berkata,'Aku bertanya kepada Ahmad, apakah engkau menge-

tahui hadits yang menjelaskan keutamaan i'tikaf? Dia menjawab, tidak, selain

hadits yang lemah."

Macam-macam l'tikaf

I'tikaf ada dua macam, yaitu sunnah dan wajib. I'tikaf sunnah adalah i'tikaf
yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela dengan tujuan mendekatkan

diri kepada Allah, mengharapkan pahala dari-Nya, dan mengikuti Sunnah

Rasulullah saw.. I'tikaf seperti ini lebih utama dilakukan pada sepuluh hari
terakhir bulan Ramadhan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya.

I'tikaf wajib adalah i'tikaf yang diwajibkan oleh seseorang pada dirinya
sendiri, seperti bernazar untuk i'tikaf yang bersifat mutlak.. Misalnya, ada orang

yang berkata,'Apabila aku mendapatkan ini dan itu, maka aku harus i'tikafl'Ada
juga karena nazar tapibersyarat. Misalnya, seseorang berkata, "fika penyakitku

disembuhkan oleh Allah, maka aku akan i'tikaf beberapa malam."

Dalam Shahih Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda,

' HR Bukhari, kitab 'l?sft-Sfr awm," bab "al-l'Likaffi al-'Asyri al- Awasith min Ramadhan," jilid,
Ill, hal. 7 4-7 5.lbnu Majah, kitab "ash-Shiyam," bab "Md lah fi al-l'tikali' lt77o) jilid I, hal.
562.-563. Abu Daud, kitab "ash-Shiydm,"bab "al-ltikafi'[0+e:] jilid II, hal. 83o.
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ro, ro. :, .,,, ?t '.' ..
A'le.-[e rd)l CJ4 Jl )* :f

"Siapa ytlng bertnzor untltk taat kepada Allal, lrcndaknya dia menaatinyn

(mel aks anakan n az nr ny a, r e d). "

Dalam Shahih Bukhari dinyatakan, bahwa Umar ra. berkata; wahai

Rasulullah, aku pernah bernazar untuk beri'tikaf di Masjidil Haram satu malam,

Beliau bersabda, "Penuhilah nazarmu."'

Waktu Pelaksanaan l'tikaf

Bagi orang yang bernazar untuk i'tikaf, dia harus melakukannya jika

nazarnyatelah terpenuhi. |ika bernazar untuk i'tikaf selama satu hari atau lebih,

dia wajib melaksanakannya sebagaimana yang telah diucapkannya.

Untuk I'tikaf yang sunnah, pelaksanaannya tidak dibatasi oleh waktu. I'tikaf

sunnah dapat dilakukan ketika seseorang berada di dalam masjid, kemudian

dia berniat i'tikaf, baik dalam waktu yang lama maupun hanya sesaat. Dia

memperoleh pahala selama berada di dalam masjid tepat dia i'tikaf. Kemudian,

jika dia keluar lalu masukkembali ke dalam masjid, hendaknya doa memperbarui

niatnya, apabila masih ingin beri'tikaf.

Yala bin Umayah berkata,'Aku berada di masjid dalam sesaat dan aku

berbuat demikian tidak lain karena aku bermaksud i'tikafl'

Atha' berkata, "Seseorang dikatakan melakukan i'tikaf selama dia berada

dalam masjid dan berniat untuk i'tikaf. fika dia duduk di dalam masjid dengan

mengharapkan pahala, maka dia sudah dikatakan telah melakukan i'tikaf. fika
tidak, maka tidak dia tidak melakukan i'tikafl'

Seseorang yang sedang beri'tikaf yang sunnah dibolehkan menghentikan

i'tikafnya kapan saja, meskipun waktu yang diinginkan belum usai.

Dari Aisyah ra., bahwa jika Rasulullah hendak i'tikafl beliau melakukan

shalat Shubuh terlebih dahulu, lalu masuk ke tempat (yang disediakan untuk)

i'tikaf. Suatu hari, beliau hendak i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan

Ramadhan. Beliau menyuruh supaya dibuatkan ruang khusus' bagi beliau.

Istri-istri Rasulullah juga meminta agar dibuatkan tempat khusus untuk

HR Bukhari, kitab "al-I'tikaf," bab "al-I tikaf Laylan," jilid III, hal. 63.
Keterangan ini menjadi dalil dibolehkannya ieseirrang !ang beri'tikaf mengambil satu tempat
di dalam masjid yang akan digunakan untuk dirinya beri'tikal selama tidak mengganggu
orang lain. Sebaiknya, dia mengambil tempat di bagian belakang atau di sisi-sisi masjid,
supaya lebih leluasa dan bebas, serta tidak mempersempit tempat orang lain.
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dipergunakan i'tikaf. Ketika Rasulullah hendak shalat Shubuh, beliau melihat
ruang yang dipasang itu, lantas beliau bertanya,

"Apa ini? Apakah kebniknn yang kalian inginkan?" I

Aisyah berkata, lalu Rasulullah menyuruh agar merobohkan ruangan yang

telah dibuat, istri beliau juga disuruh melakukan hal yang sama, hingga semua

ruangan dirobohkan. Kemudian beliau membatalkan i'tikafnya dan mengganti

pada sepuluh hari pertama di bulan Syawal.'

Perintah Rasulullah kepada istrinya agar merobohkan ruangan yang telah
dibuat untuk i'tikaf, meskipun mereka telah berniat melakukannya, merupakan

satu dasar atas dibolehkannya menghentikan i'tikaf meskipun sudah dimulai.
Hadits ini juga menegaskan bahwa seorang suami dibolehkan melarang istrinya
melakukan i'tikaf dengan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu
kepadanya. Inilah pendapat yang dikemukakan mayoritas ulama. Tetapi, jika
suami telah memberikan persetujuan bagi mereka untuk beri'tikaf, apakah dia
dibolehkan melarang istrinya setelah itu? Menurut Syaf i, Ahmad, dan Daud,

suami dibolehkan melarang istrinya meskipun pada awalnya dia memberikan
izin kepadanya untuk beri'tikaf.

Syarat-Syarat l'tikaf

Syarat melakukan i'tikaf adalah: Muslim, mumayyiz, suci dari junub, haid,

dan nifas. Dengan demikian, i'tikaf tidak sah apabila dilakukan oleh orang kafir,

anak-anak yang belum mumayyiz, orang yang sedang junub, perempuan yang
sedang haid, atau sedang nifas.

'o r :-
JrJ ;\ !l-r.a l-

A/-Birr maksudnya ketaatan. Dalam Syarh Muslin, disebutkan sebab penolakan Rasulullah
karena beliau khawatir bahwa merelia tidak ikhlas dalam beri'tikaf. Sebab mungkin saja
mereka hanya ingin_berada di dekat Rasulullah yang didorong oleh perasaan c-emburi.r,
atau mungkin sebaliknya. Maka dari itu, Rasululiahiidak men"yukai mereka menetap di
dalam masjid yang merupakan tempat shalat berjamaah dan dihadiri oleh Arab Badui dan
orang-orang munafik, sedangkan mereka sering keluar masuk masjid untuk memenuhi
keperluannya. Dengan begitu, mereka akan melakukan hal-hal yang kurang sopan. Mungkin
juga lantaran Rasulullah melihat mereka berada di dalam masjid, hinggimenjadi sea[an-
akan beliau berada di rumah bersama mereka. Dengan deiTikian.--urgensi i'tikaf pun
menjadi hilang, yaitu menjauhi istri dan hal-hal yang"berkaitan dengan"urusan duniawi
s€rta semacamnya. Mungkin juga kehadiran mereka menyebabkan masjid menjadi sesak
dengan adanya tenda di dalam masjid.
HR Bukhari, kitab "al-l'tikaf." bab "al-Ukhbiyah fi al-Masi,d," iilid III, hal. 6r. Muslim, kitab
"al-l'tikaf." bab "Mata Yadkhul Man Arada al-i'tikaf f Mu'takafihi?" [6] iilid II, hal. 83r.
Abu Daud, kirab 'hsft-Sfrd wm." bab "al-t'rikaf." lz464j jlid II, hal. s3 r.
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Rukun-Rukun l'tikaf

Hakikat i'tikaf adalah menetap di dalam masjid dengan tujuan untuk
mendekatkan diri kepada Allah swt.. fika tidak menetap di dalam masjid atau

tidak disertai dengan niat beribadah kepada Allah, maka dia tidak bisa dikatakan

sedang i'tikaf.

Kewajiban niat untuk i'tikaf berdasarkan pada firman Allah swt., "Padahal

merekatidakdisuruhkecuali supayamenyembah Allah dengan memurnikanketaatan

kepada-Nya dalam (menjalankan) agama denganlurus." (Al-Bayyinah [sS]: S)

Dan sabda Rasulullah saw., "Setiap perbuatan tergantungpada niatnya, dan

setiap orang (mendapatkan balasan) sesuai dengan apa yang diniatkan."

Tempat yang dipergunakan untuk i'tikaf adalah masjid. Hal ini sesuai

dengan firman Allah swt.,

@ .";raQsjtGSV<,bH3*5
"Dan janganlah kqlian mencampuri istri-istri kalian sementara kalisn sedang

i'tikaf di dalam masjid " (Al-Baqarah [2] : 187)

Yang dijadikan sebagai hujjah adalah bahwa sekiranya itikaf sah jika dilakukan

di luar masjid, tentunya larangan mencampuri istri tidak hanya terbatas pada saat

itikaf di dalam masjid karena hal yang sedemikian dapat membatalkan i'tikaf. fadi,

ayat ini menyatakan bahwa i'tikaf hanya sah apabila dilakukan di dalam masjid.

Pendapat Ulama Fikih Mengenai Masiid yang Diperbolehkan
Digunakan untuk l'tikaf

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai masjidyangbisa dipergunakan

untuk i'tikaf. Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa

i'tikaf sah dilakukan di setiap masjid yang dipergunakan untuk melaksanakan

shalat lima waktu dan dipergunakan untuk shalat berjamaah. Sebagai landasannya

adalah hadits yang bersumber dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda,

i; ^I --sK;lij ,;;;r 3\" I *t 
"V(_

"Setiap masjid yang meffipunyai muazin dan imam, maka i'tikaf di dalamnya

boleh."l HR Daraquthni. Tetapi hadits ini mursal, lemah dan tidak bisa

dijadikan sebagai hujjah.

' HR Daraquthni dari Dhahhak, dari Hudzaifah.... Dalam riwayat Daraquthni, Dhahhak
tidak pernah mendengar hadits dari Hudzaifah, kitab "ash-Shawm,"bab "al-Itikhf," [5] jilid
II, hal. zoo.
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Sementara imam Malik, Syaf i, dan Daud berpendapat bahwa i'tikaf sah

dilakukan di setiap masjid, karena tidak ada keterangan sahih yang menegaskan

i'tikaf harus dilakukan di dalam masjid tertentu.

Menurut pengikut mazhab Syaf i, i'tikaf di masjid masjid yang dipergunakan

untuk melakukan shalat jamaah lebih utama. Sebab, Rasr.rlullah saw. melakukan

i'tikaf di masjid jami' dan karena jumlah jamaah yang shalat di dalamnya lebih

banyak. I'tikaf tidak boleh dilakukan di masjid yang lain, jika masa i'tikafnya

itu diselingi dengan shalat Jum'at, sehingga orang yang melakukan i'tikaf tidak

akan tertinggal dalam menunaikan shalat )umat.

Bagi orang yang sedang melakukan i'tikal dia diperbolehkan menjadi

muazin di tempat adzan, jika pintu menuju tempat adzan berada di dalam

masjid atau di bagian serambi depan, meskipun harus naik ke atas menara.

Sebab, semua tempat adzan masih termasuk bagian dari masjid. |ika pintu

menuju tempat adzan berada di luar masjid, maka i'tikafnya batal, jika dia

melakukannya dengan sengaja.

Menurut mazhab Hanafi, mazhab Syaf i dan satu riwayat dari Ahmad,

pekarangan termasuk masjid tennasuk bagian dari masjid. Sedangkan menurut

Malik dan satu riwayat lagi dari Ahmad, pekarangan masjid tidak termasuk

bagian dari masjid. Dan bagi orang yang sedang melakukan i'tikai dia tidak

dibolehkan berada di pekarangan masjid.

Menurut mayoritas ulama, tidak sah bagi seorang perempuan melakukan

i'tikaf di masjid (tempat shalat, red) yang berada di dalam rumah. Sebab,

tempat shalat yang berada di dalam rumah tidak bisa disebut dengan masjid.

Di samping itu, para ulama juga sepakat bahwa tempat shalat yang berada

dalam rumah boleh dijual (sementara masjid tidak boleh dijual). Dalam salah

satu riwayat disebutkan bahwa para istri Rasulullah melakukan i'tikaf di dalam

Masjid Nabawi.

Puasa Orang yang Sedang Melakukan l'tikaf

Apabila seseorang yang melakukan i'tikaf berpuasa, maka apa yang

dilakukannyatermasukamalyangbaik. Dan jikatidakberpuasa, jugatidakmasalah.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar berkata kepada

Rasulullah, wahai Rasulullah, di masa jahiliah aku pernah bernazar untuk i'tikaf
selama satu malam di Masjidil Haram. Beliau bersabda, "Penuhilah nAzarmu."'

' Lihat takhrij sebelumnya pada hadits yang sama.
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Perirttah Rasultrllah sllpa)ra Utritr ra. t'netrenuhi nazar tersebut menunjukkan
bahn'a puasa bukanlah svarat irtas s.rhnya i'tikaf. Sebab, sebagarimanir yang telah

lazinr ciiketahr.ri, puasa ticlal< sah clilakukan cli rnalan.r hari.

Siid bin Manshur nrerir.r'avatkan clari Abu Sal-rl, clia berkata, "salah seorallg

perempuan dari keluirrgirktr bernazar untrrk i'tikaf. Akr.r li.rntas bertanva kepacla

Umar bin Abclul Aziz yirng keurucliiur rnernberi jarvaban bahrva seorang

perempuan ticlali r,r,ajib purlsi.r, kecuali bila tlia bernazirr nntuk berpuasa." Zuhri
berliirta, I'tikaf ticlak sah l<eci.rirli clalanr keaclaar.r puasa. Menclengar hal itu,
Urtrar bertanva, aprakalt ketcrirngan itu berclersarkirn sartrda Rasulullah? Zuhri
rnenjanab, tic'lali. llnar bertarrl'a lagi, clari Abtr Ilakar? Diir rnenjalab, tidak.
Umar berkata, atau tnr.rngkin cl:rri Utsn.ran? Dia rrenjalvab,'llclak. Lalu aku

nreninggalkalrnya clan pergi r.nenemtri Atha' clirn Thalr,us untr.rk menanyakan

perkara il'ti. Thirnus berkata, "l\'lenr.rrut si trrlan, clia tidak r,vajilr puasa kecuali

apalrila clia pemal.r bernazerr." Atl'rir'berkata, "l)ia tidak r,vajib ptrasa kecuali bila
telah berjanji kepada dirirtva untuk nrengerf irkannya (bernazar, red)."

Khaththabi berkata, "N4engenai l<eharusarr [rerpuasa saat I'tikaf, para Lllilma

berbecla pendapat. Hasirn al-llashri belkatl, jika seseorang melakukan i'tikaf
taurpa puasa, tnaka amal ibaclahnyir tc-tirp sal.r. Penclapat ini juga dikernr,rkakan

olel-r ir.nam Syafi'i. Dirir'l'ayatkan clirri Ali dan Ibnu Mas'ud bahwa ntereka

berpendapat, seseorang 1,ang urelakukirr-r i'tikaf lroleh puasa dan boleh tidak
berpuasa. Sedarngkar-r lnerlurut Auza'i dan N{alik, ilikaf tidak sah kecuali

dalar.r.r keacliran berpu:rsa. Penclapat in jrrga clil<enrukakan oleh nrazhab dzahiri.
Pendapat )rang serupa ciirir'r'a1'atkal clari Ibnu LJrlar, Ibnu Abbas, darr Aisyah.

Penclapat tersebtit nreruparkan penclapat Sa'icl Lrin Musaryab, Urn'ah lrin Zubair,

dan Zuhri."

Awal dan Akhir l'tikaf

Sebagaitnana ).ang telah disebutkal sebelurnnya, birhrva u'aktu i'tikaf sur-rnah

ticlak clibatasi dengan r,vaktu tertentu. Apabila seseorang nasuk ke n-rasjid dan

berniat untuk nrenclekatkan diri kepada Allah dengan menetap c1i dalamnnya,

berarti dia sudah dianggap melakukan i'tikaf sarnpai dia keluar dari rnasjid. Jika
seseorang berniat untuk i'tikaf paciar sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan,

hendaknya dia masuk ke dalarn masjicl sebelum rlatahari terbenam.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Said, bahwa Rasultrllah bersabda,

-i', : r, .z'''-t.
_i)' _#r er-\jr--r.g ,3; -S;1 iL< j;f\
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"Sin7t17 Ututg itrgin trtclttkukttrr i'tilcnJltcrsttrrrttku,ltndnknvn Llio tnclnkul<nrrrrtlL't

pqtle sepuluh hnri tcr&lrir (dnri ltulnr Rstrrntllmn)."1

Maksudn1,i.r, sepr-rluh malanr terakhir ylng diar,vali cllri nralrtt'n keclua puluh

satu atau malarr-r kedua puluh bulan Ramirdhan . Sebagainrana dalam satu riwaYat

dinyatakan bahwa jika Rasultrllah her-rdak rrrelakukan i'tikaf , bc'liau t.nelakukan

shalat Shubuh, kernudian masrrk ke tempat i'tikaf . N{aksudnlrn, Rasulrrllah trasttk

ke tempat yang telah disediakan untuk i'til<af di nrasjicl. Seclangktrn waktu nrasuk

ke dalan'r rrrasjid utrtuk beri'tikaf diawali dari waktu pernrulaan ntalatr.'

Seseorang yang hendak rnelakukarr i'tikaf pircla se1-rultrh hari tererkhir

br.rlan Ranradhan, menurut Abu Hanifalr dan Syaf i, henclirknvir dia keluar dirri

rumahnya menuju masjid setelah matahari terbeuanr pada hari ittr. Irnarn N{alik

clan Ahlnacl berkata, jika dia keluar setelah rlatahari terbenirtn, hal itu suclah

sah bagir-rya. Anjuran saat i'tikaf adalah hendakr-r1'a rnenetilp di dalanr masjid

dan keluar untuli rnenunaikan shalat hari raya.

Atsram merirval'atkau dengan sattod dari Abu A1ryub, dari Abu Qilabah,

bahwir pada malam hari raya Idr"rl Fitri, dia pernah r-nenginap di clalanr nrasjid.

Dalanr keadiran demikian, keesokan harinyir dia terus pergi untr-rk menurraikan

shalat hari raya. Ketika i'tikaf, dia tidak clihan-rparkan utrtr,tknyir kasur irtiru tikirr

shalat untuk tenrprrt duduknf ir, tetapi clia ducluk sebargaiurana orang-orang

yang tidak sedang dalam keadaan i'tikaf. I)ia rnengatakan, pada hari ldtil Fitri,

aku menjumpainya cli rurnahnya. Aku rnelil-rat seorang irnak perempuan kecil

yang berdandarn sedang dr"rduk di pangktrannya. Aku kira anak kecil itu sirlirh

putrinya. Namun terrrytrta dia adalah seorang budak milikn,va yirng kernudian

dimerdekakannya. Lalu dia pergi dalar-n keadaan seperti itu untuk tncnunaikirn

shalat hari raya.

Ibrahim berkata, "Orang yang rnelakukan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir

di bulan Ranradhan, hendaknya tetap rnenginirp di masjid pada malam ldul Fitri.

Kemudian cli pagi harinya, dia keluar dari masjid rnenuju tempul shalat l-rari raya."

Siapa yang bernazar urrtuk nrelakukan i'tikaf selama hari tertentu, atatr

berniat hendak melakukann)/a secara sukarela, hendalurl'a dia menrulai i'tikafnl.a

sebelum terbit fajar dan keluar dari masjid setelah mat.rh.rri terbenam, baik i tikaf

tersebut dilakukan di bulan Rar-nadhan maupun di bulan-bulan yang lain.

HR Bukhari, kitab 'hsft-Slldwnt,"bal.. "al ltikdt," iilid III, hal. 6u.
HR Muslirn,, kitab iil-Itikhl,"b.ib ",t'li |adk'ltui ,\1it1 Arodo cl-l'tikaf?" jilid II, hal.8rr.
Ibnu NIajah, kitab 'ir.* Sftryiiz,"bab "Mn lti'oJi mdn YaI,ta,li'u ,rl-l'rik,lf," lrz, r I iilld t, hal.

s6:. Abu Daud, kitab 'hsh-Shau,m,"bab "cil-kikhl," Iza6a] jilict II, I.ral. tt3o. Tirmidzi kitab
"ash-Shiyhm," bab "l4ri IithJi al-Itikdl," [7er] jilid llI, hal. r48. Nasai, kitab "ol-Mosaiid,"
bab "Dharb al-Khaba' l'i al-Masajid," Izoq] jilid II, hal. 4,1.
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Sedangkan orang yang bernazar hendak i'tikaf pada malam tertentu, atau

ingin melakukannya secara sukarela, hendaknya dia masuk ke dalam masjid

sebelum terbenamnya matahari, dan keluar meninggalkan masjid setelah

terbitnya fajar.

Ibnu Hazm berkata, "Permulaan malam bermula sejak matahari terbenam'

dan berakhir dengan terbitnya fajar. Sedangkan permulaan siang dimulai dengan

terbitnya fajar dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Seseorang tidak

terbebani kewajiban kecuali sesuai dengan yang diniatkan. ]ika seseorang

bernazar untuk i'tikaf selama satu bulan, atau hendak melakukannya selama

sebulan secara sukarela, penetapan awal bulan haruslah dimulai dengan malam

pertama di mana dia memulai i'tikaf. Oleh karena itu, dia dianjurkan memasuki

masjid sebelum seluruh terbenam, dan keluar meninggalkan dari masjid pada

saat matahari sudah terbenam di akhir bulan, baik di bulan Ramadhan maupun

di bulan-bulan yang lainJ'

Beberapa Hal yang Dianjurkan dan yang Makruh Dilakukan
Ketika l'tikaf

Bagi orang yang sedang I'tikaf, hendaknya memperbanyak ibadah-ibadah

sunnah, shalat, membaca A1-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar,

berdoa, dan membaca shalawat kepada Rasulullah, serta ibadah-ibadah lain

yang dapat mendekatkan diri kepada Allah swt. dan mengeratkan hubungan

manusia dengan Penciptanya Yang Maha Agung.

Di antara perkara yang dianjurkan ketika i'tikaf adalah mempelajari ilmu,

membaca buku tafsir dan hadits, membaca sejarah para nabi dan orang-orang

saleh, buku-buku fikih dan buku keagamaan yang lain. fuga dianjurkan mendirikan

tenda di dalam masjid sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah'

Bagi orang yang sedang i'tikaf makruh melakukan hal-hal yang tidak

bermanfaat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Hal ini berdasarkan pada

hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Bashrah

bahwa Rasulullah bersabda,

"Di antara baiknya keislamsn

ti dak b er guna b aginy a. " 1

; ,?t C)Ll cr*- .r
seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang

' HRTirmidzikitab'az-Zuhd,"bab f rrl Izrrz] iilid IYhal.8s8-8s9. Tirmidziberkata, "Hadits
ini gharibi' Ibnu Majah, kitab "al-Fitan," bab "Kaf al-Lisan f al-Fitnahi'ilid II, hd. 13 r5-r316.
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Demikian pula makruh menahan diri dari berbicara karena meyakini

bahwayang demikian dapat mendekatkan diri kepada Allah swt.. Imam Bukhari,

Abu Daud, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika

Rasulullah sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berdiri.
Beliau lantas menanyakan tentang keperluannya. Para sahabat berkata, Abu

Israel bernazar untuk terus berdiri dan tidak duduk, tidak ingin bernaung,

tidak pula mau berbicara, dan dia berpuasa. Rasulullah bersabda,

" ;. "ii '. ,."
- y- 4 s .-rrilrj ,_W s ,;l<+ ;i

" Surulilnlt din agnr berbicarn, bernaung, duduk, dan hendaknya dia nrcnyern-

ytumakan pttasanyn."l

Abu Daud meriwayatkan dari Ali ra. bahwa Rasulullah bersabda,

-[I" -J: t.e a\^'o !; .r)it -r-; lj I
"Titlnk arlakey,nthrrar' ,rrrro,, nimpi fU*rrirbalig), dan tidek adt:t tlinnt (tidak

msu berbicara) mtrlai siang snntpni rnrilsm."2 3

Beberapa Hal yang Boleh Dilakukan Ketika Beri'tikaf

Seseorang yang sedang i'tikaf dibolehkan melakukan perkara-perkara

berikut:

1. Keluar dari tempat i'tikaf untuk mengucapkan selamat jalan kepada

keluarganya yang hendak bepergian. Shafilyah berkata, Rasulullah saw.

sedang i'tikaf. Aku datang menjenguk beliau pada waktu malam. Aku
berbicara dengan beliau. Setelah itu, aku pun berdiri hendak pulang. Ketika

aku berpaling, Rasulullah saw. turut bangkit dan mengantarkanku.a Dia
(Shafilyah) bertempat tinggal di rumah Usamah binZaid. Tiba-tiba, dua

orang Anshar yang lewat. Ketika mereka melihat Rasulullah, mereka segera

HR Bukhari, ki{ab "al-.Ayman wa an-Nudzur,"bab "an-Nazar Ji Mh lh Yamlik," jllidYIII, hal.
r 78. Abu Daud, kitab "al-Ayman wa an-Nudzur,"bab "Mhn Rah'alayhi Kafarah idza Kdna
fi mdshiyah." [::oo] jilid III, hal. 599. Ibnu Majah, kitab "al-Kifarat,"bab "Mdn Khalatha
f Nadzrihi Thahh bi Mashiyah lzt jol.
Maksudnya seseorang yang sudah berusia baligh tidak lagi disebut sebagai anak yatim
apabila ayahnya meninggal dunia. Asft-Shumat makstdnya berdiam diri.
HR Abu Daud, kitab "al-Washaya," bab "Mdta Yanqathi' al-Yutmu?" 12873) jilid III, hal.
293-294.
Khaththabi berkata, "Dalam hadits ini mengungkapkan bahwa Rasulullah keluar dari masiid
untuk mengantarkan Shafiyah pulang ke rumahnya. Kejadian ini menunjukkan bahwa itikaf tidak
batal apabila seseorang keluar untuk suatu keperluan yang penting. Hadits inijuga menegaskan
bahwa tidak ada halangan bagi seseorang yang beri'tikafuntuk melakukan suatu kebaikanl'
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bergegas. Melihat itu, Rasulullah tr.renegur, "Berhentilah di tempatmu. Dia

itu Shafyyah binti Huyay)'Mereka berdua berkata, Subbitnollah, wahai

Ilasulullah. Beliau kemudian bersabda.

' lr '.1 '\lr*-r-IlJ Jr g-*r:-tLg ur-Ul !j,>-o -\L^r )' _-r

"scsrirrg,gir/lrtltt s(tLut ntcrlsrl( kt' LhlLurr tuLult trrttttttsin tncltrlui snlursn dnrnlt

fttrnt ntttli) knlitm, Akrt klrtuotttir, nttursklll s('tltt ilrcttclutry)akktttr scsurttu ke dnlnnt

Irili knlirrrr ltcrdttt." AtLtrt Ltclint rrtcrtgctnknt, "KL:bunknt." / I HR Bukhari,

Muslim, dan Abu Daud.

Menyisir rambut clan r.r.renggutttingnya, l-nenlotong kuku, menlbersihkan

tubuh dari debu dan kotoran, metrtarkai pakaian yang paling bagus, dan

mengenakan n-rinyirk wangi. Aisyah berkata, ketika Rasulullah saw. sedang

i'tikaf di masjid, beliau rnenjLrlurk.ur kepalanya kepadaku melalui celah-

celah bilik. Lalu aku mencuci rambut beliau, yang ketika itu aku sedang

haicl. Dalarn riwayat Musaddad dengan redaksi,'Aku menyisirnya, padahal

saat itu aku sedang haidl'r HR Bukhari, Muslim, dan Abu Daud.

Keluar untuk suatu kebr.rtuhan 1'ang tidak dapat clitunda. Aisyah berkata, jika

Rasr-rlullah saw. melakukan i'tikal beliau menjulurkan kepalanya kepadaku,lalu

aku menyisir ran-rbut beliau. Beliiru tidak masuk ke dalam rumah, kecuali untuk

rnemenuhi keperluan nanusiawi.r HR Bulchari, Muslim, dan lain-lain.

l)isanrprikan .lirri Syefi'i, bahrva tinclakar-r Rasulullah men-rbcritahukar-r kedua ortrng Anshar
terscbrit krrerrr kasihrn kepatla mereka. Sebab, jil<a mereka berprasangka yang tidak baik

-).

tersebut karena kasihalt kepatla nlt:reka' Sebab' Jll(a nlcreKa L)el'prasJtlgKJ )'illlg tloilK DalK

kc|lrtlir Rrrsrrltrllrrh llnlirrrrrr pcrrg,ingl<lr:rn. ltulitlt scbabnr lr Rlrstrlulllh scgcrrt ntentberilirlttrkln
rr.'rk.r,, itu ils.ilr rncrekr ti.l.rk b'1rriisa. l)irlirur Trrrikh lbn A:rkir diceritikan dirri llrrahinr lrirr
irtuh"nrnr,rd]die ntengatiikan; ketika itu, kirnri seclang cludukdi tempat Ibnu Uyainah, dan
(li ilntara oriuls orang'virnq hatlir adrrlrh Svrrf i. Kcrnudiatr hatlits ini disehtrtkrn di hrrdapan

Srrrri'i sck.rligrir,rr.rr'r,iy"li.u rurrkru.lnl,r. Di.r berl<rrla, "likr krrnru rttengrLtrni hal seperti
irii. rrrrrka laf,ukirnleh \eperti iUil Irrng elilrktrkirn Rasultrllirh. hinggrt kirrrrtr titlrk disarrgka
berbuirt perkara yang tidik baik. NimLin ini ticlak berarti bahu.a Rasulullah menuduh mereka

lrelakukan kebirutian, karena beliau cliberi an"rirnah oleh Allah di pernrukaan bun-ri inil'
l\lendcnuilr ltrr, lbrru Uvainirh rtrcrttheri l(onlctttilr. "sctn(rga Allah melnberilnu f.irhrlr. wahai

Alru AbjLrllrrh. Seh.rh. irrk rrda tli rrrrtirr,r udiuillrnrr r,rng iidak berkenirrr dalanr hrtti karrril'
HR Bukhari, k\tttb "al-ltikkL" bab "llal Yidra' al'MitakiJ'an Nafsihi?" jilid IIi' hal. 6s'
Muslim, kitab 'hs Salanu" bab ")z.slalra&bu li man Ru'iya Khaliyan bi Imrshh wa Kinot
/6y,jatahu wa [/lofuanurn Lttltu Lrtr Yaqul; Harlzilti h-ulansh,l'[24]. Abu Daud, kitab 'hsft-

Shawm," bal: "al-NItitaki.l'\adkhut al Biryt,r ti HLiatihi," lzqT-] jili-d I!' ]tu] s:l
HR Bukhari, kitab 'hl 1r,[rif'b.rb hl-Ha'idh'lurajiil al Muirkrli' jiiitt III, h.rl. 6-t. Muslim, kitab
"al'Hairll'bab "lawttz Ghusl-trl Ho'itlh Ra'sa Zttw.jihi wa Taruj.iilalru"' f ql jilid I' hal. z++. Abu Daud,
kitab 'i;sh-Sfiivri trt,"bab "al-Nlu'takil la Yadkhul al-Bavttt illla li Haiah," [2a69] iilid ll' hal. g3+.

HR Sukhariikitab 'al-Itikiili b;tl. "L,i Yadkhul at Bayt ilLt li Hajah," jilid lil, hal' 63. Muslim,
LJtab'hl-Haidh,"bab "lawttz Ghusl al-Ha'idh Ra\a Zawjihai' [6] jilid I, hal. z+4. Abu Daud' kitab
'hsh-Shawm," bab "al-Mu'ntkif Yadkhul al-Bdyta Li Hniatihi," li+6zl jilid II, hal. 8:+' Tirmidzi
kitrb 'hslr shawm"'bab "al l\iu'takif Yakhruj ii Halah am La?" [8o4] iilid III' hal r s8''llrmidzi
berkata, "Hadits ini hasan sahihl'
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Ibnu Nft-rnclzir berkata, "Para ulanrtr sepakirt barhwa seseorang yiurg

melaktrkan i'tikal'clibolehkiu.r l<eluar clari tcnrpat i'tikaf untuk menrbuang air

besar atiru kencing, karenir ia nrertipakan sesrtittu yang tidah ciapral i11.tn6u,

cli sarnping ticlirk nrungkin clilirkukau di nrasjid. Begitu pula, apabilir henclak

nrirkan clan n.ril.rtrr.r, jiha tidak ircla yang nrengantarkann) a. I)ia dibolehkarr

keluirr trntuk nrenclaprtkan nrakartan iltau lninlunan. fika ingin urtrntatl-r, diir

clibolehlian nrenirrggalliarl ten)patnvir untuk mengeltrarkirr, r.ntrntahannya

cli luirr rttirsjicl.

Kesinrpulanl)\'ir, sese()rang ,vang seclang i'til<af dipcrbolehkan kcirrar dari

masjicl lika ircla kcperluirn yiurg tidak nrungkin clituncla atau ticlirk nrungkin

rlilakukan cli clalanr nrirsjicl, clan I'tikafnl'a ticlak biltal, asal keluarrny'3 1.1'.111

rrrasjid ticlak terlaln lanra.

Orang y'irng sedang i'til<af juga ciiperbolehkan trntuk rnirncli junub, mellr-

llersihkirn baclau cian kiritrnl'a dari trajis. Dirilr,al'atkau olch Sa'id bin

N{anshur, clia berkirtir, Ali bin Abu 'l'halib berkata, jika seseorarlg nrelrrkukan

i'tikat, henclirknva clia nrengiliuti shirlat funr'at, ikut hadir dalam proses

penrakamirn jenazah, rnenjenguk orang sakit, dan nrenemui keluarganva

runtuk nrenl'umh irqirr nrereka menrennhikebutuhannva, clan dia rnelirkr-rkirn

itu senrun clalar.n keacliran berdiri.'

Ali ra. pernirl.r rnetnitrta bantuan anak sartdlll'a perernpuanu\ra sllpity.l

nrernbeli seol'iurg buclak clengan rnenyeralrkan uirng sebanyak tujuh ratus

dirhanr dari hasil kerjanya. Anak sauclararrl'a 1r".0,,r,,, aku seclang i'tikaf. Ali
rnenjau,'ab; apa salahn,va jika kamLr pergi ke pasirr lalu kirnru menrbelikan

pembantr.r itu untukku?

Dari Qatildah, bahwa seseorang yang i'tikaf diberi keringanirn untuk tnrut
rrengiringi jenazah, melar'vat orang sakit, tapi tidak diperbolehkan cluduk

selarla nrelakukan kebutuhan tersebut.

Ibrirhim an-Naklii berkata, "Mereka rneneanggap baik apabila oranq yang

melirkr,rkan i'tikafrnensl,aratkan hal-hal berikut, tetapi jika tidak rr.rensyaratkirn-

nya tentunyir tidak nrasalah clarr clibolehkan melakukan perbuatan tersebut.

Hal-hal yang perlu disl'aratkan clan harus dilakukan adalah rnelirwat orang

sakit, ticlak urenrasuki baugnnan yang beratap, shalat Jr-rrnbt, menghadiri

pemakarnarr jertazah, clan kehrar untuk suirtu kebutuhan yang tidak dapat

ditunclal' Dia berkattr, "|irngirnlah orang yang sediurg i'tikarf mernasuki

bangunan yang beratirp, liecuali untuk sutrtu keperluan pentingJ'

HR Daraquthni dengan latal serupa clalanr Suirarr-nya, jilid II, lral. zoo.
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Khaththabi berkata, "Sejumlah ulama mengatakan bahwa orang yang

sedang i'tikaf dibolehkan mengikuti shalat fum'at, melawat orang sakit,

dan turut menghadiri pemakaman jenazah. Penjelasan seperti ini sesuai

dengan yang diriwayatkan Ali ra., dan dijadikan landasan oleh Sa'id bin

Iubair, Hasan al-Bashri, dan Nakha'i.

Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah menjenguk orang

sakit padahal beliau sedang i'tikaf. Beliau melawat orang sakit dalam

keadaan i'tikaf, tapi beliau tidak banyak menanyakan kondisi orang yang

sakit.'

Aisyah meriwayatkan, bahwa menurut Sunnah, seseorangyang melakukan

itikaf tidak dibolehkan menjenguk orang sakit, agar dia tidak meninggalkan

tempat i'tikaf. Tetapi tidak masalah jika dia hanya melawat, lalu menyapanya

tanpa banyak menanyakan kondisi orang yang sakit.

4. Makan, minum, dan tidur di dalam masjid dengan syarat tetap menjaga

kebersihan. Dia dibolehkan melakukan transaksi, misalnya akad nikah,

transaksi jual beli, dan semacamnya.

Beberapa Hal yang Membatalkan l'tikaf

I'tikaf menjadi batal apabila orang yang beri'tikaf melakukan perkara-

perkara seperti berikut ini:

1. Sengaja keluar masjid tanpa adanya keperluan yang penting walaupun hanya

sesaat. Jika orang yang i'tikaf dan keluar dari masjid, dia tidak lagi dikatakan

menetap di dalam masjid yang menjadi salah satu rukun i'tikaf.

2. Murtad, bagi orang yang murtad, dia tidak berkewajiban melaksanakan

ibadah (sebagaimana yang disyariatkan Islam). Allah swt. berfirman,

@ ir-tt|C;KicitS-
"lika kantu mempersekutukan (Tuhan), niscaya aknn hapuslalt smalmu dm

tentu kamu tennqsuk orang-orarLg yang merugi." (Az-Zumar [39] : 65)

3. Hilang akal disebabkan gila atau mabuk, haid, dan nifas, karena tidak

terpenuhinya syarat tamyiz (berakal hingga dapat membedakan antara

yang baik dengan yang buruk), suci dari haid serta nifas yang merupakan

syarat sahnya i'tikaf.

' HR Abu Daud, kitab "ash-Shawm,"bab "al-Mu'takif Ya'ud al-Maridh," lzaTzljilid II, hal. 836.
Mundziri dalam Mukhtashar-nya.jilid III, hal. l+Z berkata, "Di dalam saiadnya terdapat
Laits bin Abu Sulaim yang kedudukannya sebagai perawi masih diperdebatkani'
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4. Melakukan hubungan seksual. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

!r'i tbwi 4 5j$; 5V <,irE!, I J
<rti:i;i\iati;-e*r,Ii'iJ,"L

"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf
dalam masjid. ltulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.

Demikianlnh Alloh menerangkan nyat-nyat-Nya kepada manusia, supava

mereka ber tqkwa. " (Al-Baqarah l2l : 187)

Tapi diperbolehkan menyentuh istri, dengan syarat tanpa disertai syahwat.

Salah seorang istri Rasulullah saw. biasa menyisir rambut beliau ketika beliau
sedang beri'tikaf. Adapun menyentuh istri yang disertai dengan syahwat,

menurut Abu Hanifah dan Ahmad, dia telah melakukan kesalahan, karena
melakukan perkara-perkara yang dilarang. Tetapi i'tikafnya tidak batal,
kecuali apabila mengeluarkan air sperma. Menurut imam Malik, i'tikafnya
batal, karena merupakan sentuhan yang dilarang hingga mengakibatkan

batalnya i'tikaf, sama seperti jika keluar air sperma. Menurut satu riwayat
dari pendapat Syaf i adalah sama seperti mazhab pertama, yaitu i'tikaf
tidak batal, dan menurut riwayat lainnya dari Syaf i sama seperti mazhab
kedua, yaitu i'tikafnya batal.

Ibnu Rusyd berkata, "Penyebab timbulnya perselisihan pendapat adalah
perkataan yang mengandung dua makna, yaitu makna hakiki dan makna
majazi. Yaitu apakah maknanya bersifat umum atau tidak? Ulama
yang mengatakannya bersifat umum berpendapat bahwa firman Allah,
"(Tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf
dalam masjid," maksudnya persetubuhan dan juga mengandung makna

yang lain. Sebaliknya, ulama yang mengatakan tidak bersifat umum, dan
pendapat ini lebih populer, berpendapat bahwa kata-kata itu dapat berarti
persetubuhan dan mungkin pula berarti yang lain. Jika kita artikan sebagai

persetubuhan, maka tidak mungkin lagi ia mempunyai arti yang lain dari
itu, karena satu kata tidak mungkin mempunyai dua makna; hakiki dan

majazi secara sekaligus. Ulama yang menyamakan keluarnya air sperma
dengan hubungan seksual, beralasan karena pada hakikatnya kedua perkara
ini adalah serupa. Sedangkan ulama yang menganggapnya berbeda ialah
karena keluar air sperma tidak dapat disamakan dengan persetubuhan."

a:Kt$jfr6i
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Mengqadha' I'tikaf

Bagi orang yang sudah memulai i'tikaf sunnah, kemudian menghentikannya,
dia dianjurkan untuk rnengqadha'nya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa
mengqadha' I'tikaf hukumnya waj ib.

Tirmidzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang
menghentikan i'tikaf sebelurn selesai berdasarkan yang telah diniatkannya.
Menurut imam Malik, jika waktu i'tikaf sudah lewat, dia diwajibkan mengqadhal

Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang rnenyatakan bahwa Rasulullah
keluar dari tempat i'tikaf kemudian beliau rnelakukan i'tikaf p..cia sepuluh hari di
bulan Syawal. Mer-rurr-rt in.r.r::'. S"'f i, jikr, seseorang tidak bernazar untuk i'tikaf
atau mewajibkan sesuatu kepada dirinya, tapi melakukannya secara sukarela,
kernudian ditinggalkan, maka dia tidak diwajibkan mengqadhal kecuali apabila
dia melakukannya atas keinginannya sendiri."

Imam Syaf i berkata, "setiap amalan yang boleh bagimu untuk tidak rne-
lakukannya, namun engkau mengerjakannya lalu engkau meninggalkannya,
maka engkau tidak wajib mengqadha'nya, kecuali haji dan umrah."

Seseorang yang bernazar untuk i'tikaf selama satu atau beberapa hari,
kemudian dia memulai i'tikaf, tetapi dia menghentikannya (sebelum usai se-

bagaimana waktu yang dinazarkan), menurut kesepakatan ulama, dia wajib
mengqadha' bila ada waktu yang memungkinkan baginya. Seandainya dia
meninggal dunia sebelum mengqadhal i tikafnya tidak perlu diqadhai Tetapi
menurut Ahmad, diwajibkan kepada keluarganya untuk menggantikannya
dengan cara mengqadhai Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abdul Karim bin
Umaryah, dia berkata, 'Aku pernah mendengar Ubaidullah bin Abdullah
bin Utbah mengatakan, ibu kami meninggal dunia sedang dia mempunyai
kewajiban i'tikaf. Begitu hal ini aku tanyakan kepada Ibnu Abbas, dia berkata,
gantikanlah i'tikafnya dan puasalah. sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa
Aisyah menggantikan i'tikaf saudaranya setelah meninggal dunia.

Menentukan Tempat dalam Masiid dan Memasang Tenda

Bagi orang yang ingin i'tikal hendaknya menentukan tempat yang akan

dipergunakan untuk I'tikaf dan memasang tenda. Sebagai dasarnya adalah:

1. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu umar ra. bahwa Rasulullah saw. biasa

i'tikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan.' Nafi' berkata,

' HR M.,rt',r, ,kitab "al-Itikaf," bab "t'tikaJ'al Asyri al-Awakhir," lzl iilid II, hal. 83o. Ibnu
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3.

'Abdullah bin umar memperlihatkan sendiri kepadaku tempat yang biasa
digunakan Rasulullah saw. untuk i,tikaf.,,

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa jika Rasulullah melakukan i,tikafl
beliau disediakan tempat tidur atau ranjang di belakang tiang' taubat..
Dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasuluilah beri'tikaf di kubah Turki dan
di pintunya3 dipasang sehelai tikara

Bernazar untuk l,tikaf di Masjid Tertentu
Orang yang b ernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi

di Madinah' atau di Masji<til Aqsha, wajib memenuhi nazarnya di masjid yang
telah ditetapkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasurullah,

t:,i,sl-- ->u 
_Jl 

yl ,Jr-!r ;J I
t-ii

"Tidak ditek'nkan beperginn kecuari untuk mengrnjtLngi tign mnsjid; Mnsjidit
Hnram, Mnsjidil Aqshn, tlan Masjidku ini.,,5

Apabila seseorang bernazar untuk i'tikaf <ii masjid selain tiga masjid ini,
maka dia tidak wajib melakukan di masjid yang telah ditentukannya. Sebariknya,
dia dibolehkan i'tikaf di masjid yang dikehendakinya. Arasannya, Allah swt.
tidak menetapkan satu tempat tertentu untuk beribadah kepada-Nya, di samping
tidak ada keutamaan di satu masjid melebihi keutamaan di masjid yang rain,
kecuali tiga masjid tersebut. Dalam hadits sahih, Rasulullah saw. bersabda,

aa

-rh*tl )J ,-r*t*Jt ,r j- G"i ,;); , :; " ' ' o;' ' ^ $/

*t^t,',,?7: :,;' ;#|,),:j .K:,X

-mF "ash-shiv6m;'bab'fi al-Mu'takif yarzam MaKhnanfi ar-Masjid;,[r773] jirld
' Yaitu tiang di mana seorang sahabat mengikat dirinya di situ agar Allah menerimapertaubatannya.
' HR lbnu Maiah. kitah-'ash shiyam," bab ,.fi at-Mu.rakif yarzam MaKanan fi at_Masjit1,..lt77al jitid I"hat. s6+. pent.ahsiq az' zia# u"rr.ri., :'d,, ,"'ii:,^aiiii.ilfiih, sedangkanperawinva tsiaahI na\n.,MlshQ'ah az zulijah-d,"yr"r.""-t 

"'r'*. 
jrrjji"airs ini sahihdan diriwayarkan oleh eaihaki jaiam-";?;;;;'at 

Kubra,jilid il. hat. a3.' #;it!!t!;:fiil;i,'n,, rikar diletakkan di pintu t,u"y"i,,fuyu ,iJui',"o.u,,g pun yans
a HR Ibnu Majah, kitab ,hsh 

Shiyam,".bat:,hl-ftikaf f eubba.h al_Masjid,,,[rzzs]iilid I, hal. 56a.' Lihat takhrij seberumtryn prd" hadits yang .utrli auru- u"t .r.r rJ"tl( i1asjid.
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,,Shalat(sekali)dintasjidkuiniadalahlebihutamndaripadaseribushalntdi

masjid.masjidyanglaht,kecualidiMasjidilHaram.DanshalatdiMasjidilHaraxt
Iebih utama seratus kali shatnt dnripada shalat di masjidku ini'"1

fikadiabernazaruntuki'tikafdiMasjidNabawi'diabolehmemenuhi
nazarnyadiMasjidilHaram,karenaMasjidilHaramlebihutamadaripada
Masjid Nabawi.

.Lihattakhrijsebelumnyapadahaditsyangsamadalambahasantentangmasjid.
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SAKIT
DAN KEUTN\,IMNNYA

Beberapa Ajaran Rasulullah saw. ketika Sakit
dan Saat Berobat

Ada beberapa hadits yang secara jelas menjelaskan bahwa sakit
dapat menjadi sarana untuk melebur segala keburukan dan menghapus
dosa. Dalam bab ini, saya hanya menyebutkan beberapa hadits yang

menjelaskan tentang hal tersebut:

t Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber
dari Abu Hurairah ra.. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

L :-; \;5
"Barangsiapa vang dikelrcndaki Allah swt. menjadi ornngbaik, mnko AIIalt
ntenimp nkan m u sib nh kep a d any a. " I

t Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia berkata,

Rasulullah saw. bersabda,

. 6 t, t t.-
J--"lt . -.,-, L,\'"

'o 
, n l

> .-9

a.ul :; ;,

\'J 6il

HR Bukhari, kitab"at-Thibb,"bab"Ma lahfi Kafaratil Martdhi." jilid VII, hal: r49. Malik, kitab"al"'Ain,bab"Ma JAhJi Ajril Maridhi." jiliA II.fial: 94r, lTlKati'yqshib minhu''mensanduns
arti segala sesuatu yang mendatangkan musibah sebagai sarana'untuk melebur dosa dai
mengangkat derajat. Ia termasuk nama dari segala sesriatu yang tidak disenangi dan segala
bentuk dosa, karena cobaan dengan diturunkannya musibah mer-upakan obat vaiq datans'nva
dari Allah swt. urrtuk mengobati mrnusia sehingga mereka rerbebas dari segalidosa iang
dapat menghancurkan dirinya. Dan yang mer"ruriikan musibah tersebut adaLtr nttan swt.."
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"Tidaklnh seortlflg Muslint tertirnpn penderitann, kepatlahan, kesedihan,

kegundahan, rasa snkit, tlarr ke gelisaltan snmpai duri tlnngmengenninyakecuali

AII ah sw t. akan r nen ghap u s de n g annv a s e m u a ke s oI ah o n -ke s al nl unny n. " l

Imam Bukhari meriwayatkan, Ibnu Mas'ud berkata, aku menemui Rasulullah

saw. yang saat itu sedang demam. l,antas aku berkata kepada beliau, wahai

Rasulullah, demam yang menimpamu semakin tinggi. Rasulullah saw.

menjawab, "Iya, aku merasa sakit sebagaimana dua orang dari kalian

merasakan sakitl' Aku berkata kepada beliau, hal itu dikarenakan engkau

mendapatkan dua pahala darinya? Rasulullah saw. menjawab,

\ a' e

Qnr;<lt wdF rS)

"Iqa, rnemnng begitu odanyn. Den tidnklnlt seseorang terkenn penyakit

dengnn tertusuk duri ntaupurt Vang lebih berat tlarintla, kecunli Allah nksn

m e n gl npu s s e gnl n ke s al almn ny n seb a gaim a n n p c p ol t o r n n y an g m c r ct n t okk n n

dnun-daunnya." 2

Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah

bersabda,

.; " ... oi 
-,,., ",'. ::J*i' r.:Li Le,'\,6i -jtt to5i c-j- :- ; ,'Jr _-, "trJ\ _U*<:riJ' Jil-'/ v -"

,, a, t,, .ot,, o :^a" . !o,,,
cL; 1r\ 

"xt \+;,,a,! F n*ii ,L*-- ;j,,\l-f ,.*UJr, .)JU 't (;

"Peruntpamaan seorang MusLim adahth scperti tonaman ynng tcratur. Setiry

kali nngin dntang menuTonvq in menjadiknn polrcn itu miring ke kanan dnn

ke kiri. Apabila telah tegak, pohon itu ketnhali diterTta hencans. Sedangkan

perumpamaan ()rang tlnng durjnna ndalah laksann pohon cemorn. Is keras dan

kukult ltingga AIInh rnenrbinasnknnmln jika Dia berkclrcndnk."i

't')' I a---?)- rlli<- rll
g!.! !-!

,'1.,'z
-ba u

l- L"

o ->-^:Jl

lJ-

, :,,W;)

Fi

' HR Bukhari,kir^b "ath-Thibb," bab" Md ha Ji Kafhratil Maridhi;' )i\id VII, hal: r48 r49.
Muslim, kitab "al-Birri wash Shilah wal Adsbl' bab "Thawhbu Mukmin fimh Yushibuhu
min Maradhin, aw Huztritr aw Nahwi Dzhlika flatta asy-syaukata Yusyakihri." jilid IV, hal:
1g92-t9g3. Kata'Washab' artinya rrdalah sakit yar"rg selalu ada. Hal yang sama dapat kita
pahami dalam firrnan Allah swt., +t,, -r* l ""danbagi mereka siksaan yangkekal." Kata
"Nashab" juga mengandung rrti letih darr capek.

' HR Bukhari, kitab "at-Thibb."bfi." MA lah fi kafhratil MardhA." jilid VII, , hal: r.49.
r HR Bukhari, kitab " st-Thibb," bab, " Md ldh li Kalarati al-Mardhdt." jilid VII, , hal: r49.

I

1
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Bersabar Saat Sakit

Bagi orang yang sedang sakit, hendaknya dia bersabar atas musibah yang
sedang menimpanya. Dan tidaklah seorang hamba diberi sesuatu yang lebih baik
dan lebih bernilai dibanding dengan (tertambatnya) kesabaran (dalam diri).

Berkaitan dengan nilai kesabaran dan keutarnaan yang terkandung di
dalamnya, ada beberapa hadits yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya
adalah:

* Imam Muslim meriwayatkan dari Suhaib bin Sinan ra. bahwa Rasulullah
bersabda,

.t -;zu 
jf -i lu JAi F ;ts :;i 31 ,rqt ;t r*

t - - Jo, . c

cYf qW\
"Sungguh amat menakjubkan perkara orang beriman, di mans semuanyn

menjadi baik dan tidak ada yang mendapntkan hal tersebut kecuali orang yang
beriman. Jika ia mendapat kebnhagiaan, ia bersyukur. Hal itu merupakan
kebaiknn haginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersobar. HnI itu juga
merup akan keb aikan b aginy a. " 1

* Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ra. Dia berkata, aku mendengar
Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman,

oaAtva-U:;'p ^# 4+ J;i{' r'1

"lika aku menguji lromUa-Xu denganiur'nr, \rram matanya) yorg o*rt
dicintainya lalu is bersabar, makq aku akan mengganti atas keduanya dengan

sur8t1.":

'i' Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Atha'bin Abi Rabah.
Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata, maukah aku tunjukkan kepadamu sosok
perempuan yang menjadi penghuni surga? Aku menjawab, "Iya." Ibnu
Abbas melanjutkan, "Ia adalah sosok perempuan yang berkulit hitam,
yang pernah datang menemui Rasulullah lalu berkata, 'sesungguhnya

aku mengidap penyakit ayan, dan ketika penyakitku kambuh, auratku
terbuka. untuk itu, berdoalah kepada Allah untukkul Lantas Rasulullah
berkata kepadanya, 'lika kamu mau, bersabarlah dan bagimu adalah

' HRM*ttt"-krt"b "az-ZuhduwarHRMuslim, kitab"az-Zuhduwar Raqdiql'bab"al-Mukmin amruhikulluhAkharirunlahul'Jilid
IV, hal zzgs. Ahmad dalam Musnad,[hmad, ji\idlY.. hal: arz, -rrr dan iilid VI hal , r <-rjilid I,v, har 332-333 4qiil{ y1J4, :s:'.' HR Bukhari, kitab " at-Thibb," bab " Fadhlu itan dzahaba- Basharahult yrhd vIII , hil: r 5 r.
Ahmad d,alam Musnad Ahmad,jilid III, , hal: r44.
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surga. Dan jika kamu menginginkan, aku akan berdoa kepada Allah agar

memberi kesembuhan kepadamu." Mendengar hal itu, ia lantas berkata,

'sesungguhnya jika penyakit ayanku kambuh, auratku selalu tersingkap.

Untuk itu, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkapl Lantas

Rasulullah berdoa untuknya.

Hukum Merintih Ketika Sakit

Bagi orang yang sakit, ia diperbolehkan untuk mengadukan rasa sakit yang

sedang di deritanya kepada dokter ataupun kerabatnya, selama hal itu tidak

disertai dengan amarah dan putus asa. Padabagian sebelumnya telah disebutkan

bahwa Rasulullah pernah berkata, "Aku terkena demam yang tinggi dua kali

Iipat daripada orang yang terserang demam di antara kalian."

Salyidah Aisyah juga pernah mengadu kepada Rasulullah atas rasa sakit

yang dialaminya. Ia berkata,'Aduh, sakitnya kepalakul'Lalu Rasulullah berkata,

"Bshkan kepalaku lebih sakit."'

Suatu ketika, Abdullah bin Zuber bertanya kepada Asmd yang saat itu sedang

saklt,"Bagaimana keadaanmu?" Asma' menjawab, "Aku merasakan rasa sakit."

Bagi orang yang sedang sakit, hendaknya ia memuji kepada Allah terlebih

dulu sebelum ia menceritakan apa yang dialaminya kepada orang lain. Ibnu

Mas'ud berkata, "lika rasa syukur dilakukan sebelum ia merintih karenanya,

makahal rintihannyabukan termasuk pengaduan." Dan mengadu kepada Allah

merupakan bagian dari ajaran syariat. Nabi Yaqub berkata,

$ JYo;i:'1iK'AY
"Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahanku dan kesedihanku."

(Y0suf [12] :86)

Rasulullah bersabda,

"Ya Alloh, sesungguhnya aku mengadukan kepada-atas lemahnya kekuatanku."

Bagi orangyang sedang sakit, ia akan tetap mendapatkan pahala atas amalan

yang biasa dilakukannya semasa ia masih sehat. Imam Bukhari meriwayatkan

dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Rasulullah bersabda,

' HR Bukhari,kitab "at-Thibi bab "Qaulul Maridhi: Inni wajib" jllid VII, hal: 154-155.

.t t-"i t , ti

J,:r -:) stll ,1tui 3.i'-+tl,
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t, o . rlo-j t 
to t . 6 

'\;">; (J" _t^-; i\-f \- _F ;J -S fv ,1i r,;r _b -t \tL

"likoseoranghombs sedangsakit atau datnmperialonan, dicntotbogin'yorrbrgri-

mana is ntelakukan amalan yang bisa dilakukannya saat bermukim don selnt." 1

Membesuk Orang Sakit

Di antara adab dalam Islam adalah menjenguk orang yang sedang sakit dan

menanyakan keadaannya. Hal ini bertujuan untuk menenangkan jiwanya dan

memenuhi haknya. Ibnu Abbas berkata, " Menjenguk orang yang sedang sakit

untuk pertama kalinya adalah sunnah, dan selebihnya merupakan perbuatan

yang baik."

Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

..,i,, ):' ."-;,,.Joi,rJr r,S;. p";l\ r:r",*': .;tJ' t,"iJi

"Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang snkit dun bebaskan

orang yang tertswan."2

Rasulullah juga bersabda,

, ,",i, i. ,",i,j-..: a:*-' r+e fL*l! i-
"Hak seorang Muslim terhadap Mustim tainnya ada enam."

Beliau ditanya, 'Apa ke-enam hak tersebut, wahai Rasulullah?"

Lantas Rasulullah bersabda,

', tI ^.o' ' ..o'. a, t^ :' '.. t.-'.'
:^hr- ril;4J -hV l^-it ti!: i*'U -CG: rir . ^+:l* oil r>1

jot,l',,':,. 1"rl,,:,j ron.: \ :,:
ar-j[-e Jt- 1:1r olJ _bf ttI: d^; 'l-L.>-;

"lika kamu bertemu arngrrryo, *oko uropkontoi ,oto* un'tuknyn. Apabila

ia mengundnngmu, pehuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat darimu,

msks berilah ia nasih{t. Apabila is bersin InIu memuji Allah, moku berdoalah

untuknya. Apabila ia sakit, membesuklsh kepadanya. Dan jika ia meninggal dunia,

m aka iku tI nh (un tuk mem ctkqmk an j e n az ahny a) . " 
3

' HR B"kh"tt ktab" al-lihdd was Sair" bab"MhYuktabu al-MushJir Mitslah mh khna ya'malu
Ji al-Iqhmah;'lilid IV hal: 7o.

' HR Bukhari, kitab "at-Thibb," bab"WujAbi'iykdatil Maridhi" jilid VII , hal: r5o. Dalam
kitab"Fadhlul lihhdi was Salr" bab " Fikdkul Aitri" jilid IV , hal: 83. Ahmad d,alam Musnad
Ahmad,jilid IV,, hal: zzz9, 294, 296.

r Dalam redaksi Bukhari, "Haqqul Muslim'alal Muslim Khamsun," kitab "al-JanAiz" bab,
" al-Amru bit TibA'il funhiz|' jilid III , hal: 9o. Muslim, kitab "as-Salim." bab "Min haqil
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Keutamaan Membesuk Orang Sakit

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang keutamaan membesuk
orang sakit. Di antaranya adalah:

* Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah
bersabda,

. 2o,..
oilo': -iti-:; Jb :.+ ji ,rli jrrd ;r 3 iJ wi ',t; ji to_; tG U

\vu;t,
"Siapa yang membesuk orang yang sakit, rrmktt sds penyeru ,'onf *r-
manggilnya, 'sungguh baik (npa yang telah kamu lakukan), sungguh baik
perjnlananntu, dnn kamu telqh menyiapkan tentpatnru di surga."'t

* Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, sesungguhnya

Rasulullah bersabda, Sesungguhnya Allah s*.t. berfirman pada hari kiamat
nanti,

iu ;ujr - , -.i , !:;i -S .-, U jri .rI * --; iri ,ir r,

.," .',., ,.", "i ',"i .i ," r, ":: .' ,. , ^, /',
*5.-\*, de , Jl\ c-:Ie Ul o-r-; J _b., US fr"" ii c^:le Ui
3 . ,t i: '.o7. r,'- o ,ol o',1 1,t".,o.o,..- ,o .. t.oq: -'i, j Jl--rlel 4 :.:-, L JU P * J:-.'b;l "11 

.jt U ;*"
',tc . 6,. ..c t6 o, ... $- t ,oi ielr c-il-9 r-i 4:.-ti irr.-r)'1.; ai J;;Lir i;i c_lli rii Jrr j*^.l6'

./j U Ju .ji; & t-I:"t"r ili ,jr L. +o -rJi t?1 
"t*i 

;
', ,; 

-."'. 
o., :; 

"' ..1 . '.

Jt! Ui ^J-\ ,Ji r).r.5-r* .dullr Ju ijJLJt .-r:_,i1JA)i g1

qr, !v; -;i;#: "r)

"Walui snak cucu Adam, sku sakit, tapi kantu tidak menjenguk-Ku. Anak
cucu Adam menjawab,'Bagaimnna aku menjenguk,Mu sementara Engkau
adalah Tuhan semesta alam?' Allah menanggapinya, 'Tidakkah engkau tnhu,

baltwa hamba-Ku fulan sedang sakit, tnpi knmu tidnk menjenguknya. Tidakkah

Muslim 'alal Muslim Rqddus SgIQln: jilid IV , hal:4t7o5.Ibnu Majah, kttab "al-landil,
P*'.'ma hh.fi.'l.yhdatil Maridhil' jilid I, hal 46r. Doa unruk orang yang bersin adalah
" Yarhamukallah."

' HR Ibnu Maiah, kitab "al-landiz)'bab " Mk ld'a fi Thawabi man Ada Maridhan" iilid L hal:
464. Kata"Thibafa" merupakan doa yang berarii, "semosa Allah memberi kehidirpan vans
baik bagimu di dunial' 'u1n kalimai "Tfiaba MamsydkaY merupakan bentuk kiniiyah'ata:s
perjalannya yang artinya kamu telah menapaki jalin menuju liehidupan akhirat.'
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kamu tahu, jika saja kamu menjenguknya, kqmu ukqn mendapati semua itu

di sisi-Ku?'

' Wahai anak cu cu Adam, Aku m emint amu m akan, t api kamu ti dak m e mb er i -

Ku makan.' Anak cucu Adam berkata,'Bagaimana aku memberi-Mu makan

sementara Engkau adalah Tuhan semesta alam?Allah menanggaPinya seraya

berJirman, 'Tidakkah kamu ingat bahwa ada hamba-Ku yang meminta

makan kepadamu tapi kamu menolaknya. Tidakkah kamu tahu, jika kamu

memberinya makan, maka kamu akan mendapati semua itu di sisi-Ku?"'

'Wahai anak cucu Adam, aku memintamu minum, tapi kamu tidak memberi-

Ku minum.' Anak cucu Adam berkata, 'Bagaimana aku memberi-Mu minum,

sementara Engkau adolah Tuhan semesta alam?' Allah menanggapinya,

'Hamba-Ku, fulan memintamu minum, tapi kamu tidak memberinya

minum. Tidakkah kamu tahu jika kamu memberinya minum, kamu akan

m end ap atiny a di si si - Ku.""

* Dari Tsauban ra., ia berkata, Rasulullah bersabda,

3ret"Ata7 €itlbli6 j-.

"Sinpa yorg *r:,*brrrt orong ,orf uOorf sokit, *oko io akon sel(ilu berada

di Khurfatul jannah snmpai ia pulang."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan

Khurfatul jannah?"

Beliau menjawab, "Yaitu buah-buahan yang segar."'

* Saryidina Ali ra. berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda,

. .o1 , . . t . . taJ ?/ ',tl .oto. or . t. " ,ot o ,.
#" _f -U, Jt j")+ 

^Jt J-. )! ;j-It LJJ- r i -t; _'. t

".o , t',:,). . ot .,
i-;4j il.fj y" _f -lJ'. Jt j1"; 

^-V J-. !l {j"t o:Le l};

A,€
"Tidaklsh seorang Muslim menjenguk sesama Muslim (yang sedang'saki) di

pagi hari, kecuali tujuh puluh ribu Malaikat berdoa untuknya sampai datang

waktu sore. Dan jika ia membesuknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu

HR Muslim, kitab " al-Birru wash -Silah wal Adab" bab " Fadhlu 'Iyhdatil !4aridhi ' jilid VI,
hal: r99o.
HR Muslim, kitab "al-Birru wash -Silah wal Adab" bab "Fadhlu 'Iyddatil Maridhi" jilid
VI, hal: r9B9. Tirmidzi,kitab"al-Janhiz" bab"MA JA'a'Iyddatil Maridhi' jilid III , hal: z9r.
Musnad Ahmad, jilid V ,hal: zz7, z8r,283,284.
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Malaikat akan mendoakannya sampai datang waktu pagi, dan baginya buah-

buahan yang segar di surga."1 HR Tirmid zi. Dia menyatakan bahwa hadits

ini hasan.

Adab Membesuk Orang Sakit

Ketika membesuk orang yang sedang sakit, bagi yang membesuk dianjurkan
untuk mendoakan kepada orang yang dibesuknya agar segera mendapatkan

kesembuhan dan kesehatan; memberi nasihat agar tetap tabah dan bersabar;

mengucapkan kata-kata yang baik yang dapat menenangkan jiwanya.

Ada juga riwayat yang nlenyatakan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

h'l\
"lika katian masuk (membesuk) orang yang sakit, buatlat io arlroro,p ogo,

diberi umur panjang. Meskipun hal itu tidak dapat menolak takdir, tapi dapat

ntcnc nan gkan j iwa nqa." :

Setiap kali Rasulullah membesuk orang yang sedang sakit, beliau selalu

berkata,

"Tidnk apa-apa. lnsyn Allah, (apa yang kamu sk mi ini) sebagai penyucian diri."3

Bagi yang membesuk orang yang sakit, dianjurkan baginya agar tidak
berlama-lama sehingga tidak menjadi beban baginya, kecuali jika yang orang
yang sedang sakit menghendaki.

Membesuknya Wanita kepada Lelaki

Dalam bab "Menjenguknya wanita kepada lelaki" Imam Bukhari
menyatakan, bahwa Ummu Darda' pernah membesuk sahabat Anshar yang
berada di Masjid. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, ketika Rasulullah tiba di
Madinah, Abu Bakar dan Bilal sedang mengalami demam. Aisyah berkata,

.!r ;Li jl:r+ _rU y

' HR Tirmidzi kitab " al-Janaiz" bab " Ma lhh'lyddatil Maridhi" jrlid III, hal: z9r. Abu Daud
kitab " al-lanAiz" bab " Fi fadhli al-lyadati 'an Wudhiinl' jilid 3, hal: r 82. Ibnu Majah kitab
" al-landiz " bab " Md JdLi .fi Thawdbi man Ada Maidhanl' jilid I, hal: 464. Musnah Ahmad
jilid I, hal: rt 88, rzr, zz9.

' HRlbnuMajah,kitab"al-bnaiz"bab" MAIAb'\hdatilMaridfti'iilid,hal:464.Tirmidzi,
kitab "at-Thibb" bab " Haddatsand Abdullhh binSa'id al-Asia'..." iitia IV hal: 4rz .

' HR Bukhari, kitab "dt-Tfr ibb" bab "lyhdatil Aihbi' jilid Vit, hal: r 5 z dan bab " Ma yuqdli
Iil Maridhi wamd Yujibu)' jilid VII, hal: r 53.

Jenazah - 3O9



'Aku menemui mereka dan bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu?

Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu?"

Lebih lanjut Aisyah berkata, apabila Abu Bakar terkena demam, dia selalu

berkata,
' ,o' o 'oi l..i.A; !\f J,. .4)l ,F\:

tt
,ofolrl ,J #gr',F

" Setiap orang berharap akan kembali kepada keluarganya,

padahal kematian itu lebilt dekat daripada tali sandalnya."

Ketika Bilal ditinggal pergi orang yang membesuknya, dia berteriak. Dan
ketika aku meninggalkannya, dia berkata:

Aku berharap bermalam padn suatu malam

Di suatu lembah, sedang di sekitarku rerumputan Idkhir dan lalil

Aku datangi suatu hari air-air Majanah

Lalu tampak gunung Syamah dan Thufail.

Aisyah berkata,lalu aku mendatangi Rasulullah dan memberitahukan kepada

beliau. Lantas beliau bersabda, "Ya Allah, tambatkanlah pada diri kami kecintaan

terhadap Madinah sebagaimana kecintaan kami terhadap Mekah, bahkan lebih

dari itu. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepadanya dan berkatilah kami dari sha'

dan mudnya, pindahkanlah demammnya dan tempatkanlah di luhfah."'

Membesuknya Orang Muslim terhadap Orang Kafrr

Orang Muslim dianjurkan membesuk orang yang sedang sakit meskipun
ia kafir. Imam Bukhari berkata dalam Shahih Bukhari, bab "Menjenguk orang

Musyriki' Diriwayatkan dari Anas ra., bahwasanya ada seorang anak Yahudi

yang menjadi pelayan Rasulullah. Suatu ketika, ia sakit. Rasulullah pun
membesuknya dan berkata kepadanya, " Masuklah ke dalam Islam ... masuklah

ke dalam Islam."'

Said bin Musalyab meriwayatkan hadits yang bersumber dari ayahnya, 'Ketika

Abu Thalib dalam keadaan sakaratul maut,Rasulullah datang membesuknya."

HR Bukhari, btab "at-Thib" bab "Iyddah an-Nishi Ii ar-Rijdalil' jilid VII, hal r57" dan bab
" Man Dqh biraf i al-Wabdi wa al-Humh," jilid VII, hal: r 5 d. Musiim, kttab " al-Hajj" bab " at-
Targhtb fi sukni al-Madtnah wa -ash-Sahbru atd Lwdihhl; jilid II, hal: roo3. Al-Ktiithabi dan
ya1g lain berkata, kalimat " Ur qul hamahda" arlinya pada saat itu yang mendiami kota al-f uhfah
adalah orang Yahudi. Imam Nawawi berkata, hadits ini merupakan bagian dari pengetahuan
yang hanya.diberikan kepada para nabi. Karena pada saat itu, Juhfah t6rmasuk ivila"yah yang
dihindari, dan tidak ada orang yang mau meminum arinya kecuali ketika sakit demam.
HR Abu Daud, kitab " al-Jandiz" bab " Fi Iyhdati Dzimmy" jilid III, hal: r 8 r.
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Membesuk Orang yang Sakit Mata

Abu Daud meriwayatkan dari zaid bin Arqan, ia berkata, Rasulullah
membesukku ketika mataku sakit.,

Meminta Doa kepada Orang yang Sakit

Ibnu Majah meriwayatkan dari umar ra. Ia berkata, Rasulullah bersabda,

a*>t:lr ,Gk i;G3 ty; il ;'i" Ji;"p ap_,/ *r" .^i;; ri1

"Aprtiloko*u *r*brsuk orangyang sedang saki't, mako ntintalaltt rpoaoryo
agar in mendoakanmu, krtrena doanya bagaikan dos Malaiksf."2 Dalam kitab
Majma' Zawhid, Haitsami berkata, sanad hadits ini shahih dan perawinya
dapat dipercaya. Hanya saja, hadits ini munqathi'.

Ad Berobat b4
Dalam beberapa hadits, di sana disebutkan bahwa syariat memerintahkan

(bagi orang yang sakit) untuk berobat. Di antara hadits Rasulullah saw. yang
menyatakan hal tersebut adalah:

{' Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah dan hadits ini
dinyatakan shahih oleh Imam Tirmidzi dari usamah bin syarik. Ia berkata,
aku mendatangi Rasulullah dan para sahabat, yang saat itu seakan-akan
di atas kepala mereka ada burung.3 Aku lalu mengucapkan salam kepada
mereka kemudian duduk. Lantas orang-,orang Badui datang dari berbagai
arah. Mereka bertanya, 'wahai Rasulullah, apakah kami boleh berobat?'

Rasulullah menjawab,

t .o. j ,.. t, . . . o ... .', 
.... o. 'n o .

rAt y\s,\' *,1)'d C-)\tit> in I yt'y iut jvr'r'rt1;

"Berobattatt kolilan, ,esrngguhnya Allah tirJok ntenurunkan penyakit kecuali
Allnh juga ntenurunkan obatnya, kecuali satu yaitu pikun."a

HR Abu Daud, kitab "al-lanhiz" bab "Fi lyddati ar-Ramad" jiljd III, hal: r83.

f S Ibly Y"juL,kitab."al landiz" bab"Ma lahfi ryadati al-Maridhi" ijlid I, hal:463 dan
dalam kitab az-Zawaid. Sanad. hadits ini shahih din ferawainya dapat difercaya, tapi siyang
terPutus. Dalam kitab al-Adzkarkarya Imam Nawawi di sebutkan bahwa daiam p'eri#atafi
hadits ini ada yang bernama Maimrin, dar.r ia tidak pernah dikenal oleh Umar.'Al-AIami
berkata dalam kitab al-Mardsil dan al-Majiz dalam 6d periwayatan Maimun bin Mahran
dari Umar Thalmah.
Hal ini menunjukkan tenangnya kondisi mereka.
HR Abu Daud kitab " at-Thibb" bab " Fi ar-Rajuli yatad|wh" jilid IV hal: 3. Tirmidzi, kitab
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Imam Nasai, Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits dan

hadits ini dinyatakan shahih, dari Ibnu Mas'ud ra. Dia berkata, Rasulullah

bersabda,

' "' ' ';' o ' ' 
o 

' 
'

,";s\fr';tr, 'l Jii )i 1; J i; .irr o1

"Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga

menurunksn obat atasnya. Untuk itu, berobatlcth knlian."1

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda,

-V:7.1r ;:p i'1. ,,"-,:, ,tt ::*i
"Setiap penyakit (pasti) ada obatnya. Dan apnbila obat mengenai penyakit,

maka penyakit itu akun sembult dengan izin Allah."2

Hukum Berobat dengan Sesuatu yang Haram

Mayoritas para ulama mengharamkan berobat dengan khamar dan sesuatu

yang diharamkan. Sebagai landasannya adalah beberapa hadits berikut ini:

{. Imam Muslim dan Abu Daud meriwayatkan dari Wail bin Hajar al-

Hadhrami, bahwasanya Thariq bin Suwaid pernah bertanya kepada

Rasulullah mengenai khamar yang dibuat untuk dijadikan obat. Lantas

Rasulullah bersabda,

it; rlStj 
,t 
1* :-*I ;:A, ii

" Sesungguhnya khamar bukonlah obat, tapi ia merupakan penyakit."3

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa berobat dengan sesuatu yang

haram tidak dibenarkan dalam syariat, dan Rasulullah menyatakan bahwa

sesuatu yang haram yang dijadikan sebagai obat pada dasarnya ia adalah

penyakit.

""tll'ibb" bab "Md la:a fi at-TadAwd wal al-Hatstsu 'alahi" jilid IV hal: 383. Hadits ini
dinyatakan shahih. Musnad Ahmad,jilid IV hal:278.

' HR Ibnu Majah kitab " at-Thibb" bab " Md AnzalallLhu dhan illd anzala IahA Syifa:an" jilid
II, hal: rr37, rr38. Hakim d,alam"al-Mustadarak," kitab"at-Thi&&" iilid IV, hai:445. Dia
menyatakan bahwa hadits ini shahih dengan klasilikasi Imam Musliin meskipun ia tidak
mentakhrijnya.

' HR Muslim kitab " as-Saldm" bab "Likulli Dhin Dawhun wa istihbdbu at-Tadhwh" jilid IV
hal: ry29.I HR Muslim kitab" al-Asyribah" bab"Tahrimu at-Tadhwdbi al-Khamari" jilidlll,hal: r573.
Abu Daud kitab"at-Thibb" bab" Fi al-Adiyah al-Makruhaft" iilid IV hal 6,7. Tirmidzi kitab
"at-Thibb" bab" MA lAhfi KarahiyyatiTadawa bil al-Muskir" jili IV hal: l8z, 188. Dan hadits
ini dinyatakan shahih.'
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* Imam Baihaki meriwayatkan dan riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu
Hibban, dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah bersabda,

t , t,.
oz/o'f "* ;7 u! i<ru" _f,; J "i,' 51

" sesungguhnya Allalt tidakmembuatkesembuhsnkalian dori sesuatu yang telah di
luramkan bagi kalian"l Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud.

Imam Bukhari juga menyebutkan hadits di atas yang bersumber dari Ibnu
Mas'ud.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Dardalbahwasanya Rasulullah bersabda,

"... a ' ' . . , , .._". ,
,t;: r"r'ji \ l t"9rrxa it'ri ,t, J< J,*; ir'r_{r, lr.rJr Jri Ar j1

t/

" Sesungguhnya Allah menurunksn penyakit dan obat. Allah juga rnenjadikan

obqt untuk setiap penyakit. Untuk itu, berobatlnh kalian dan jangan berobst

dengan sesuatu yang haram."2

Dalam sanad hadits tersebut terdapat Ismail bin Iyas. Dia termasuk orang
yangthiqah (dapat dipercaya) menurut penduduk Syam, tapi dhaif dalam
pandangan penduduk Hijaz.

.'. Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu
Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah melarang umatnya berobat dengan
sesuatu yang buruk. Maksudnya adalah racun.l

Dalam tafsir al - Manndr, Sayytd Rasyid Ridha menj elaskan bahwa campuran
beberapa tetes yang tidak nampak, dan ia tidak akan menyebabkan mabuk jika
dicampur dengan obat, maka hal seperti ini tidak haram. Karena hal semacam

ini tak ubahnya sutra (sedikit) yang menjadi campuran pada bahan baju.

Berobat kepada Dokter Kafir

Dalam kitab al-Adab asy-Syar'iyyahkarya Ibnu Muflih disebutkan, Syekh
Taqiyyuddin berkata, "fika seorang Yahudi atau Nasrani berpengalaman dalam
bidang kedokteran dan dapat dipercaya, maka ia layak dan boleh dimintai
pertolongan dan memberi obat. Kita juga boleh menitipkan sesuatu kepadanya
dan menjalin hubungan dengannya. Allah berfirman,

.;.

HR B_ukhari dengan_adanya catatan. Kitab " at-Thibb" bab " syarhbul al-Halwhi wa al-Asalil'
Ibnu Hajar menyatakan l"radits ini shahih dalam kitab"al-Fath al-Bdri."
HR Abu Daud kitab "at-Thibb" bab "Fi al-Adwiyah al-Makrihah" iilid IV, hal: 7.
HR Tirmidzi kitab " at-Thibb" bab " Ma Jah fiman Qatala Nafsahu b'i Summin aw Chairihi"
iilid IV, hal 437. Abu Daud kitab " at-'Ihibb" bab "Fi al-Adwiyah al-Makrfihah" iilid IV ,
hal: 6. Ibnu Majah kitab''4r Thibb" bab"an-Nahyu hn Dawhi il-Khabitsi' jibdil,ial: rt45.
Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid II, hal: 3o5, 44, 478.
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lri-y'^J6 olJ,&;4t ti644t* "\j*S-Ji 6o;

q t:S{nt:Y$,,
"Di sntara Ahli Kitab ada ornng yang jika kamu mempercayakan kepadanya

harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antars mereka ada orang

Llang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembnlikannya

parlamu, kecuali jika komu selalu menagihnya." (Ali Imrdn [3] : 75)

Dalam kitab Shahih disebutkan, bahwa ketika Hijrah ke Madinah, Rasulullah

menyewa seorang laki-laki dari kalangan kafir Quraisy untuk menjadi penunjuk

jalan. Di samping itu, beliau juga memercayakan diri dan hartanya kepada

orang tersebut. '

Suku Khuza'ah merupakan mata-mata Rasulullah, baik yang Muslim

maupun yang kafir.

Dalam salah satu riwayat disebutkanbahwa Rasulullah pernah memerintahkan

kepada Harits bin Kaldah untuk menjadi dokter, sementara ia adalah orang kafir.

Sekiranya kita masih memungkinkan untuk berobat ke dokter yangMuslim,

maka hukumnya sama tatkala kita menitipkan harta kepada sesama Muslim

dan berinteraksi dengannya. Artinya: Kita tidak boleh berpindah dari dokter

Muslim ke dokter yang kafir.

Dan jika kita membutuhkan seorang bendahara yang benar-benar amanah

dan berobat kepada dokter yang ahli meskipun ia kafir, hal itu diperbolehkan

dan bukan termasuk bagian yang dilarang. Bahkan apabila kita mampu berdebat

dengannya, tapi dengan cara yang baik dan santun, hal itu akan lebih baik.

Allah swt. berfirman,

ll'SN s z.'i i:.i. / ""','-t z| ',(rr_1t:. . . :-;t e e\\ |-A:l J..tl \r+;ir
" "Dtttt janganlah kanru berdebat dengnn Ahli Kitab, melainkan dengan cara

yang paling bsik,." (Al-Ankabfrt [29]: al

Berkaitan dengan Sulhu Hudaibiyyah (Perdamaian Hudaibiyah) Abu

Khaththab berkata, Rasulullah mengirim mata-mata dari Khuza'ah dan banyak

mendapat informasi darinya.

Hal ini menunjukkan diperbolehkannya menerima informasi dari seorang

dokter yang kafir mengenai jenis penyakit yang diderita dan cara mengatasinya

selama informasi yang diberikannya tidak mengandung keraguan.

' HR Bukhari kitab "Manhqibi al-Anshhar" bab "Hijratun an-Nabiy wa ash-Hhbiht ila al-
Madinah" jilid V hal: zs
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Berobat kepada Dokter Perempuan

Seorang lelaki boleh memberi pengobatan kepada wanita, dan seorang

wanita juga diperbolehkan memberi pengobatan kepada lelaki selama hal itu
dalam keadaan darurat.

Imam Bukhari berkata daiam bab, diperbolehkannya wanita mengobati

lelaki dan lelaki mengobati wanita, bahwasanya Ruballzi binti Muawwidz bin

Afra'berkata, "Kami ikut berperang bersama Rasulullah saw, kami memberi

minum kepada para tentara, memberi pelayanan kepada mereka dan membawa

pasukan yang terbunuh atau terluka ke Madinah."'

Dalam kitab Fath al-Bhri, Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Mengobati

orang yang bukan muhrim diperbolehkan dalam keadaan darurat. Namun

diperbolehkannya melakukan pengobatan disesuaikan dengan kadar kebutuhan

terhadap pasien, seperti melihat, menyentuh dan sebagainya."

Dalam lstab al-Adab asy-Sayar iyah, Ibnu Muflih berkata, 'Apabila seorang

perempuan sedang sakit dan tidak ada dokter yang dapat mengobatinya selain

dokter laki-laki, maka dokter laki-laki tersebut boleh melihatnya sesuai dengan

yang dibutuhkan, bahkan sampai pada alat kelamin sekalipun. Begitu pula
dengan dokter perempuan yang sedang mengobati pasien laki-lakil'

Ibnu Hamdan berkata, "|ika tidakdidapati dokterkecuali perempuan, maka

dokter perempuan ini diperbolehkan melihat pasiennya sesuai yang ia butuhkan
telmasuk alat kelamin dan anusnya."

Al-Qadhi berkata, "Dokter laki-laki boleh melihat aurat pasien perempuan

ketik hal tersebut dibutuhkan, begitu pula sebaliknyal'

Penyembuhan dengan Ruqyah2 dan Doa

Syariat Islam memperbolehkan pengobatan dengan cara ruqyah dan

membacakan doa-doa selama doa yang dibacanya masuk dalam kategori

dzikir kepada Allah, dan lafal yang digunakannya dapat dipahami, (bukan

dengan lafal yang tidak dapat dipahami) karena hal tersebut dikhawatirkan

akan menjerumuskan pada kemusyrikan.

Aufbin Malik meriwayatkan, "Pada masa jahiliah, kami melakukan pengobatan

dengan cararuqyah, kemudiankamibertanyakepada Rasulullah, Wahai Rasulullah,

bagaimana pendapatmu tentang hal ini?' Rasulullah lalu bersabda,

HR Bukhari kitab "at-Thibb" bab "Hal Yudkwi ar-Rajulu al-Marhta... " jilid VII, hal: ro
Yaitu pembacaan doa-doa yang diperuntukan untuk kesembuhan orang yang sedang sakit.



*i6e';'tr*
" T ampakkanlah kep ndaku sistem ru qy altkalian. Ti dak ap a-ap a melakuknn peng-

obatsn dengan ruqyah selagi di dalamnyn tidak nengandung unsur kemusyrikan."l

HR Muslim dan Abu Daud.

Rabi'berkata, aku pernah bertanya kepada Syaf i tentang ruqyah. Lantas ia

menjawab, "Tidak mengapa kamu melakukan ruqyah dengan kitabullah (bacaan

dalam Al-Qur'an, red) dan dzikir kepada Allah yang kamu ketahuil'

Aku bertanya lagi, Apakah ahlul kitab boleh melakukan ruqyah kepada

orang Islam. Syaf i menjawab, "Boleh, jika ruqyah yang digunakan adalah

kitabullah dan dzikir kepada Allahl'

Beberapa Doa yang Diaiarkan Rasulullah untuk Meruqyah

1. Imam Bukhari Muslim dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., bah-

wasanya Rasulullah pernah membacakan doa untuk sebagian keluarganya

dan mengusap bagian tubuh mereka yang sakit dengan tangan kanan beliau.

Beliau mengucapkan,

ljwU;\ii!
ei:'|d"

"Ya Allqh, Tuhan manusia, hilangkanlah kepedilun. Berilah kesembuhan

padanya. Engkaulah Dzat yang menyembuhkan, dan tidsk sda penyembuhan

(selain dari-Mu), kesembuhan ynng tidak diiringi dengan penyakit (lainl"z

z. Imam Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Abu Ash, bahwasanya ia

pernah mengadukan rasa sakit yang dideritanya kepada Rasulullah saw.

Lantas Rasulullah berkata kepadanya, " Letakkan tanganmu di bagian tubuh

yang kamu rasakan sakit, lalu ucapkan 'Bismilldh' dan ucapkan sebanyak

tujuh kali kalimat berikut:

, ,1, ' 
'" o ,o!. .- I ,i'rtV\: *1, u i qx.-,fis Ot, rt'

'Aku berlindung dengan kemuliaan dnn kekuasaan Allah dari keburukan

iL;Jl\ it;) r+ut

HR Muslim kitab"as-Salhm" bab"Ldbaiabbil ar-Riqd mhlamYakunfhi "Syirkun..." jilid IV
hal ry27, [6+l Abu Daud kitab "atThibb" bab"MA ft:afi ar-Ruqd" jilid IV hal: ro [t886].
HRBukharikttab"ath-thibb"bab"Ruqyathan-Nabiy" iilidVIl,hal: tTr,rTz.Muslimkitab
"as-Sal6m" bab "Istihbhbu ruqyati alliv4aridhi." l+61 ilia IV. hal: r7zz. Abu Daud kitab
"ath-Thibb" bab "Kaifa ar-Ruqli' If gqo] jilid IV , hal: r'o, r r. Tirmidzi kitab" al-lanhiz" bab
"MA IA:afi Taawwudzi Ii al-Martdhi" [923] iilid III, hal: 294, 295.

i

II
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t'

yang aku tekuti dm jauhi.'Lantas aku mengucapkan sebagaimana yang

diperintahkan Rasulullah untuk beberapa kali. Setelah itu, aku tidak
merasakan sesuatu yangada pada diriku. Untuk itu, aku selalu meminta

kepada keluargaku dan orang lain agar membaca doa ini.'

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Salim, ia berkata, Tsabit

Banai berkata, wahai Muhammad, apabila kamu merasa sakit di tubuhmu,

maka letakkanlah tanganmu di bagian yang kamu rasakan sakit, kemudian

bacalah,

l-t^ .,'*.: J,,. -t*1 U 7 : 6;b:;1 ;,.'r )jtl "xl 1l*4

"Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan kemuliaan Allolt

dan kekunsaan-Nya dari buruknya apa yang qku rasekon di tubuhku dan rasa

sakit ini." Kemudian angkatlah tanganmu dan ulangi lagi hingga sampai

pada hitungan ganjil. Sesungguhnya Anas bin Malik berkata bahwasanya

Rasulullah memerintahkan hal tersebut.'

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Barangsiapa

yang menjenguk orang sakit yang belum tiba ajalnya, lalu ia mengatakan

sebanyak tujuh kali di sampingnya,

t'

-)J:"" ii ;*u;r ,i"/, '; i*bJr ;11 ;;i
'Aku ntemohon kepada'AUot yorg Mrlroogrng, Tuhsn Arsy yang sgung

senrcgo Dia menyembultkanmu,' kecuali Allah akan memberi kesembuhan dori

sakitnya."3 HR Abu Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa

hadits ini hasan. Hakim berkata, hadits ini shahih dalam syarat Bukhari.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah

saw. mendoakan Hasan dan Husain dengan membaca,

HR Muslim bab "Istihbhbu wadh'i Yadihi 'al-Maudhi'i al-Alami mah adh-DhuAi' jilid IV
hal:qz8 [27].AbuDaudkitab"at-Thibb"bab"Kaifuar-Ruc1d" jilidlV,hal: rr [389r] Ibnu
Majah kitab " at-Thibbb" bab" Md'awwadza bihi an-Naby wa Mh'uwwidza bihi" jilidll,hal:
113, 1164. [3 5zz] Tirmidzi kitab " at-Thibb" bab"Haddatsnh Ishhqbin Mits6..." jilid IV, hal:
4o Izo8o] Hadits ini masuk kategori hasan sahih. Dalam Muwaththak kitab " al-Ain" bab
"at-Tahwwudz wa ar-RuqiyyatuJi al-Mardhh" jilid II, hal:942. [9] Ahmad dalam Musnad
Ahmad jilid IV hal: z.r7 danjilid VI, hal: 39o.
HRTirmidzikitab"ad-Da:awdt"bab"Fiar-Ruqiyyahldzhasytakd"iilidVhal: Sz+ [:S88]
Hadits ini hasan.
HR Abu Daud kitab "al-landiz" bab"ad-Du'h'li al-Marhidhi'inda al-Iyddahl' [:ro6] jilid
III, hal: r84. Tirmidzi kitab "ath-Thibb" bab "Haddatsanh Muhammad bin Matsna... "
Izo8:]jilid IV hal: 4ro. Ia menyatakan, hadits ini shahih. Dalam kitab al-Mustadrakkarya
al-Hakim. Kitab"al-landiz." bz6Sljilid I , hal: 493. Ia mengatakan, hadits ini shahih dalam
syarat Imam Bukhari meskipun tidak ditakhrijnya Imam az-Zahabi menegaskan dalam
kitab at-Talkhis.

4.

5.
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"Aku memohon perlindungan untuk kalisn berdua dengan bebernpa kalimat
Allah yang sempurna dari setiap (gangguan) setan, dan binatang berbisa

dan dori setiap penyakit'ain yang tercela."l setelah itu, beliau bersabda,
"Sesungguhnya orang tuqmu2 juga pernah memohon perlindungan dengan

kalimat tersebut atas diri lsmail dan Yo'kub.'

6. Imam Muslim meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwasanya

Rasulullah membesuknya ketika sedang sakit. Lantas Rasulullah membaca,
"Ya Allah, berilah kesembuhan pada Sahd . Ya Allah berilah kesembuhan

pada Saad. Ya Allah berilah kesembuhan pada Sahd."t

Larangan Mempergunakan limat
Rasulullah melarang umatnya mempergunakan jimat. Sebagai landasan

atas larangan tersebut adalah:

1. Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah bersabda,

tl '- .:'... .i.- o.. j' . .1, . z . .:,, .,,Jirt rr;)rb':#Ai4 nr :i )ra::r jk j
"Barangsiapa Vnng menggantungkan jimat, maka Alloh tidak qkon men1em-

purnakannys. Dan barangsiapa yang menggantungknn jimat, maka AIIalt
tidsk nkan meringankan apa yang dialaminya."a HR Ahmad dan Hakim.
Dia berkata, sanad hadits ini shahih.

Tamimah maksudnya adalah kalung yang biasa dipergunakan bangsa Arab
yang digantungkan di leher anak-anaknya dengan anggapan bahwa hal
tersebut dapat mencegah penyakit'ain. Kemudian Islam menghilangkan
ajaran tersebut dan melarang penerapannya. Lebih dari itu, Rasulullah
juga berdoa kepada orang yang masih melakukan hal yang sedemikian ini,
bahwasanya ia tidak akan memperoleh kesempurnaan (manfaat) dengan
menggantungkan jimat tersebut.

2. Ibnu Abbas ra. menceritakan, ia pernah menemui istrinya yang saat itu
menggantungkan jimat di lehernya. Melihat hal tersebut, Ibnu Mas'ud
langsung menarik benda yang dikalungkan di lehernya hingga putus.

HR Bukhari kitab"al-Ambiyd"'bab"Haddatsand Utsmdn bin Syaibah ..)'
Maksudnya adalah Nabi Ibrahim
HR Muslim kfiab "al-Wasiyyah" bab 'bl-Wasiyatu bi ath-Thulutht" jilid III, hal: r 253 [5].
Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid I, hal: 18, r7r.
HR Ahmad dalam Musnad Ahmad iilid IV hal: r53, r56.
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Setelah itu, ia berkata kepadanya, "Keluarga Abdullah tidak butuh untuk
menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah diturunkan oleh-

Nya." Setelah itu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,
4 .' t i t!'; t'frl u.\Ar't .,;!' ,l

"Sesurtggufuryn ruqyal4 jnntpi-janryi, dnn tiu,nlah meruTtakan perbuatan

syirik." l

Para sahabat bertanya kepadanya, wahai Abdullah, kalau jimat dan ruqyah,

kami telah mengetahuinya. Lalu apa yang dimaksud dengan tiw.alah?

Abdullah menjawab, "Yaitu sesuatu yang biasa dibuat oleh wanita agar

dicintai suaminya."' HR Hakim dan Ibnu Hibban. Keduanya menyatakan

bahwa hadits ini shahih.

3. Imran bin Flusain berkata, Rasulullah melihat untaian yang dipasang di
lengan seseorang. Untaian itu terbuat dari tembaga. Lantas Rasulullah

bersabda,

oj, t,

" Celaka knmu! Apa yang kamu krkukan ini? "

Orang itu menjawab, "Untuk n-renjaga dari kehinaanl' Rasulullah me-

nanggapinya dengan bersabda,

\;f .:.*ii L, jU.; $ -- ;.*V:i,s r-^ir 6, l: -l+; ! t+l uia-.

"Ketahuilnltbahruahal yang sedernikian itu (ntennsntrg janryi) tidak akanberdam-

pak apapun kecuali lwtya kelinaan. Buanglahbarang itu, karena sesungguhnya

jika karnu meninggal dunia, dan barang itu masilt bernda di tubuhmu, kamu

tidak akan mendapat kebahagiaan untuk selnmanya."3 HR Ahmad.

.);"t

HR Ibnu Majahl<tab "ath-Tlibb" bab"Ta'liqu at-Tamdim" jtlid II, hal r r4 [353o]. Kata Ruqa
merupakan bentuk plural dari kataraqiyyah, yang artinya memohon perlindungan. Maksudnya
memohon perlindungan dengan nama-nama berhala dan setan, bukan dari Al-Qur'an dan
sejenisnya. At-Tanfiirr merupakan bentuk plural dari kata tamimah yang maksudnya adalah
mantra-mantrayangdigantungkan oleh wanita di leheranak-anaknya,dengan makudbahwahal
tersebut dapat menjaga anaknya dari penyakit hin. At-Taulah merupakan bagian dari bentuk sihir
dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan kepada lelaki atau kepada perempuan. 'Syirkun'
maksudnya adalah bahrva hal yang sedemikian itu termasuk bagian dari perbuatan orang-orang
musyrik. Artinya hal yang sedemikian itu bisa mengantarkan pelakunyapada kemusl'rikan jika
memang ia beranggapan bahwa apa yang dilakukannya bisa memberi dampak secara nyata. Ada
iuga yang berpendapat bahwatral yang sedemikian termasuk perbuatan musyrik yang samar
karena ia telah menanggalkan ketawakalan dan ketergantungannya kepada Allah.
Ada yang mengartikan bahwa taulalr adalah jahitan atau kertas yang telah dibacakan mantra,
yang itu semua bertujuan untuk menarik simpali lawan jenis.
HR Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid IV hal:44,,.1bnu Majah, dengan redaksi yang
hampir.sama. Kitab"ath-Thib&"bab"'Ta'licluat-Tamaimn"jilidil,hal: ri7, rr8. [:sfrl "
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Kata al-Wdhinah artinyaadalah rasa sakit yang sering kali berada di daerah

pundak dan lengan. Dan laki-laki tersebut telah memasang tembaga itu

di lengannya karena ia beranggapan bahwa tembaga yang dipasang di

lengannya dapat menghilangkan rasa sakit yang dirasakannya. Karena itu,

Rasulullah melarangnya melakukan hal yang sedemikian itu dan beliau

menyatakan bahwa hal tersebut termasuk bagian dati tamimaft (jampi)'

4. Abu Daud meriwayatkan dari Isa bin Hamzah. Ia berkata, Aku mendatangi

Abdullah bin Hakim. Ketika itu, ia terkena penyakit kulit' Aku bertanya

kepadanya, mengapa kamu tidak meletakkan tamtmah di atasnya.

Abdullah bin Hakim menjawab, Aku berlindung kepada Allah dari hal

yang sedemikian itu. Sungguh Rasulullah pernah bersabda, "Barangsiapa

yang mengalungkan sesuatu, maka ia akan terus terbebani olehnya."'

Hukum Mengalungkan Doa yang Bersumber

dari Al-Qur'an dan Hadits

Umar bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya, Abdullah

bin Umar bin Ash, bahwasanya Rasulullah bersabda, "|ika salah seorang dari

kalian merasa kaget saat tidur, hendaknya ia membaca,

.i; ,+U, \ '>\'ii ,rs ,rV ?: *.w:.1; b .,u16r .i,r -rf ipi
' ',"'r1 

t'a)ft

"Aku berlindung dengan kalimot-kalimat Allah yang sempurntt dari murks-

Nya dan siksa-Nya serts keburukan homba-Nya. luga dari gangguan setan

yang datang untuk mengganggu." )ika ia meriwayatkan membacanya' maka

semuanya gangguan tidak akan ada yang membahayakan baginya."

Abdullah bin Umar juga mengajarkan kalimat ini kepada anak-anaknya

yang sudah dewasa. Dan bagi anak-anaknya yang belum dewasa, ia menulisnya

di kertas kemudian mengalungkan di lehernya.'

Berdasarkan pada hadits ini, Salyidah Aisyah, Imam Malik dan mayoritas

mazhab Syaf i dari riwayat Imam Ahmad, juga pandangan Ibnu Abbas' Ibnu

Mas'ud, Khudzaifah, dan sebagian dari pengikut Syaf i menyatakan bahwa

' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad iilid II, hal: zsz.
' HR Abu Daud kitab "ath-Thibb" bab "rcaifa ar-Ruqh" jilid IV hal: rI. [3893]. Tirmidzi

kttab " ad-Dawdt" bab "Haddatsanh Mahnii bin Ghailhn... " jilid V hal: 54r, 542 $5281.
Hadits ini hasan sharib. Ahmad dalam Musnad Ahmad lilid II, hal: r 8r, f ilid lV, hal: 57,

iilid VI, hal:6. M"uwathtakhlmam Malik kitab "asy-Syi'ii,"bab"Md yukmaru bihi min at-
Tahwwudz" jilid II, hal: 95o [9].

32O - Fikih Sunnah II



I
mengalungkan sesuatu di tubuh tidak diperbolehkan, sebagaimana beberapa
riwayat hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Larangan Berbaurnya Orang yang Sakit
dengan Orang yang Sehat

Orang yang memiliki penyakit menular diperbolehkan :li pisah dengan
orangyang sehat dan tidakberdampingan dengan mereka. Hal ini berdasarkan
pada sabda Rasulullah saw.

r * -ri;;,; v
z'

"langanlah orang (terkena) sakit (menular) dikumpulknn dengan orang ynng
sehst."I

Rasulullah melarang orang yang memiliki unta yang sakit dicampur dengan
unta yang sehat seraya berkata, "langan sampai ada penularan dan sikap pesimis."

Begitu juga dengan salah satu riwayat yang mengisahkan adanya seseorang
yang terkena penyakit kusta dan ia ingin berbaiat kepada Rasulullah, lalu
Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menemuinya dan menyatakan
bahwa baiatnya diterima Rasulullah, sehingga ia tidak masuk kota Madinah.

Larangan Keluar atau Masuk Kawasan
yang Terkena Wabah Penyakit Tha'un

Rasulullah melarang seseorang untuk keluar ataupun memasuki tempat
yang telah mewabah penyakit tha'un. Hal ini bertujuan agar penyakit tersebut
tidak menyebar ke daerah yang lain. Inilah yang kita kenal masa sekarang
dengan istilah "karantina" atau "isolasil'

Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits, dan hadits ini dinyatakan
hasan shahih, dari usamah bin zaid, suatu ketika, Rasulullah saw. pernah
menyebut penyakit Tha'un, lantas beliau bersabda,

\i

H-R Bukhari dengan redaki darinya l<rab "ath-'Ihibb" bab "Ld Hdmmah" iilid VII, hal: ry9.
Muslim dengan redaki "JanganJah orang yang sakit (menular) berbaurdenearioranevans sehai'
Ktab"ath-Thibb" bab"Lh'adwd walh tdayrh walh hdmmah" jr\d IV hal:i7a3 tr6'i, rdil:'
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"la nrcrupnkan siksn yang clikirinr kepada sekelompok Bsni Isrnel. lika ia ada di

suatu tenrpat dan kalian bcrstla di luor koutosan tersebut, jmganlah kalian keluar

dsri kawnsatr itu. Don jika ia mengenai suntu daeralt dan knlian tidak berada di

dalamnyn, mnka jangnnlnlt kalisn turun (masuk) di daerah tersebut."

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Suatu ketika, Umar bin

Khatthab keluar menuju kota Syam. Ketika sampai di daerah Gharg, Ubaidah

bin farah dan teman-temannya menemui Umar. Lalu Umar berkata kepada Ibnu

Abbas, "Panggilkan kaum Muhajirin yang pertama kali memasuki daerah inil'

Ibnu Abbas melanjutkan, "Lalu aku memanggil rnereka. Kemudian Umar

meminta pendapat mereka dan mereka memberi tahu kepadanya bahwa

penyakit tha'un sedang mewabah di sanal' Dengan kejadian seperti ini, para

sahabat yang ikut bersama Umar bersilang pendapat. Sebagian dari mereka

berkata kepada Umar, "Kita telah keluar untuk suatu urusan. Menurutku, kita

tidak boleh kembali, kita harus melanjutkan perjalanan ke Syam." Sebagian

yang lain berkata, "Kamu bersama orang-orang yang tersisa dan para sahabat

Rasulullah. Aku tidak setuju jika kamu menjerumuskan mereka pada wabah

penyakit ini."

Selanjutnya, Umar berkata, "Pergilah kamu darikul' Umar jtgu
memerintahkan Ibnu Abbas untuk memanggil dua orang dari kalangan

Anshar untuk di ajak musyawarah. Ibnu Abbbas pun memanggil dua orang

dari kalangan Anshar. Dan kedua orang ini tidak berbeda pendapat. Mereka

berkata, "Menurutku, akan lebih baik jika kamu kembali dengan para sahabat

yang mengikutimu agar jangan sampai mereka terkena wabah penyakit iniJ'

Setelah itu, Umar memanggil para sahabat dan berkata kepada mereka, 'Aku

akan pulang." Mendengar hal tersebut, semua sahabat mengikuti pendapat Umar.

Dengan segera, Abu Ubaidah bin farah berkata, "Wahai Umar, apakah kamu

akan lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Benarkah yang mengucapkan

kalimat itu adalah kamu, wahai Abu Ubaidah?l Benar, kita lari dari takdir Allah

dan menyambut takdir Allah yang lain. Bagaimana menurutmu, jika kamu

mempunyai dua unta yang turun pada suatu lembah, di mana lembah yang

satu subur (banyak tanaman) dan lembah yang lain kering. Bukankah jika

kamu menggembala unta itu di lembah yang subur merupakan takdir Allah,

dan jika kamu menggembala untamu di lembah yang kering juga termasuk

takdir Allah?"

Ibnu Abbas melanjutkan: Tidak lama setelah itu, Abdurrahman bin Auf
datang, yang sebelumnya ia tidak ikut rombongan karena alasan tertentu. Ia

berkata, "Menurutku, dalam permasalahan ini, semestinya kita putuskan dengan
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disertai ilmu. Aku nrendengar Rasuluiiah bersabda,'Apabilo kalion mendengar

ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan

apobila penyakit itu ado di suatu daeroh dsn kalian berada di tempat itu,

janganlah kalian keluctr dari daerah tersebut."'

Ibnu Abbas berkata: Setelah itu, Umar memuji Allah,lantas pergi.

' HRBukharikitab"ath Thib"bab"MdYudzkarufiath-Thd'Ai' jilid\rII,hal: r68.Muslim
kitab "a,s-Salim" bab "rrrfi Tho'in u,n arlt-Thnirait vn al-Kuhhiah v,a nalnvih6." [qz] iilid
IV,hal: r7 jT.Tirmidzidenganredaksi darinya,kilab"al-lanaiz"bab"MataafiKrahiyyati
al-Firkri min ath Thd'in." f ro65l jilid III, hal: 369. Ia berkata, hdits ini hasan dan shahih.
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KEMATTAN

Anjuran agar Senantiasa Mengingat Kematian dan
Memperbanyak Amal Saleh.

Syariat Islam menganjurkan agar selalu rnengingat kematian dan

mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan amal saleh. Islam

juga memandang bahwa mengingat kematian merupakan bagian dari
jalan kebaikan.

Ibnu Umar berkata, aku mendatangi Rasulullah dan aku termasuk

orang yang ke sepuluh yang menghadap beliau. Setelah itu, salah seorang

dari kalangan Anshar berdiri lalu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai

nabi Allah, siapakah orang yang paling cerdas dan pandai?"

Rasulullah menjawab,

-.t : o

,UrV' gt:J"i rlr''-.:l ;rli LJ fi;i, r S> ,->;.J f'rii
"Yaitu orang yang pating banyak nrrrgingo, t rmoti'.a, dnn yang

paling banyak rnentpersiapkan diri untuk mengltadapinya. Merekalah

orqng-orang y an g cer das." 1

Ibnu Umar juga meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah bersabda,

.:l.dJl f:6 f :ttfi
" P erbany aklah mengingat pr*utrc kenikmatan ! " 

2

HR Ibnu Majah
HR Tirmidzi kitab "Shifah al-Qiydmati" bab "Haddatsanh Muhammad bin Ahmad ..."
Iz+6o], jilid IV, hal: 639. Ibnu Majah kitab"az-Zuhdu" bab"Dzikru al-Mautiwa al-Istidddi
Iahu." laz5Sl,jilid II, hal: r4zz.

I
t
L

I



I

Kedua hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Thabrani dengan sanad
hasan.

Dari Ibnu Abbas ra., dari Rasulullah saw., beliau bersabda terkait dengan
firman Allah,

@'&E':::e e:4-fr&;t ;,*
" Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberiknn kepadanya petunjuk,

niscaya Din melapangkan dadanya untuk (memeruk agama) Islam.', (Al-An,dm
[6] :12s)

a?6 ---t -JAt )lti! r,r

" lika cahaya telqh merasuk ke daram Inti, maka t ati alcon mertjadi lapang dan
lega."'

Para sahabat bertanya, apakah har yang sedemikian itu ada tandanya,
sehingga kami dapat mengetahuinya?

Rasulullah menjawab,

,Jii .fr : t-n.:'ry)'; ,ipt ,t, j G,;lti,#, ,rr *jr ;[yr""Yaitu 
t r*U^i r'n*u1u Orr*rryon'r,onf rrr* Olrr'irr,nrOrr-*, f*r,

dengan) tipuan dan mernpersiapkan kemtttian sebebtnr ia datang menjemput.', HR
Ibnu farir. Hadits ini memiliki jalur yang mursal dan muttasil, di mana antara
yang satu dengan yang lain saling menguatkan.

Larangan Mengharap Kematian

Bukanlah hal yang baik jika seseorang berharap dan berdoa agar kematian
segera datang menjemputnya karena alasan kemiskinan yang dijalaninya, karena
musibah yang menimpanya atau karena alasan yang lain. Hal ini berdasarkan
pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan secara bersamaan oleh para Imam
hadits. Hadits ini bersumber dari Anas ra., Rasulullah bersabda,

f

' Tafsir ath-Thabari hilid VIII, hal: zo.
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"lnngnnloh salolt seorang dari kalim mengharnp datangnya kernntian atcts

rnusibah qnng menintpanya.likn mernnngiuharus menglmrap kanntian,lrcndaknya

in mengucnpkmt 'Yq AIIah, hidupkanlslt Ltku jikn memong kchidupan lebih baik

bogiku, dan cabutlsh nyttutnku, jika ntunang kernstinn lebilt baik bagiku."'t

Hikmah atas larangan mengharap kematian dapat kita lihat dari sebuah

hadits yang berasal dari Ummu Fadhal. Dia berkata, Rasulullah saw. tnenetnui

Abbas ra. yang saat itu sedang sakit. Abbas berharap agar kematian segera datang

menjemputnya. Melihat hal itu, Rasulullah saw. berkata kepadanya,

,, "-: " i - --.,i., t , --r ,r--r
J,L^-l Jt UG: :\: j L--- r-:f il --J'J-;; ) orl J.*; rr 9 _.9' u_

.,Fr .,^i )rr 9U ,.'- --i.:r ri "V '{-i i a:r.u ;.
"Walrni Abbts, tLtaltsi psman nnrulultrtr, jnngnnlalt korrru *rngtrorop ,totorg-

ntla kematian. Jikn knnut ormlg vong bnik, tnsks knmu bisn menrnnhnlt kebaiksn.

Dnn jika knmu melnkukan pcrbutttnn tlang jnhnt, dan (njaI) dinklirkan, ksmu masilt

adn kesempatnt tottuk bertnubnt dan itu lebilr baik bagimu. Untuk itu, jnnganlah

karnu nrcngharap kemntinn.") HR Ahmad dan Hakim. Dia mengatakan bahwa

hadits iBi shahih atas syarat Muslim.

fika seseorang khawatir manakala mendapatkan fitnah terhadap agamanya,

maka hukurn berdoa agar ajal datang menjemput diperbolehkan. Rasulullah

saw. pernah berdoa,

"Ys Allnlu aku memolton kepada-Mu (agar rnemberi kemudahan kepadaku)

untuk melakukan kebeikon, meninggalkan kernungkaran, dan mencintri oranS-

orang yang miskin. (Aku memolton kepnda-Mu) agar memberi pengampunan dan

rahntat kepadakr. lika Engkau nkan menurunkan fitnah kepada suatu kawn, maka

' HR Bukharikitab "ath-Thibb" bab "Tamanni al'Maridhi li al-Mautil' jilid VIII, hal: r56'
Muslim densan redaksi vanq. berasal darinva, kilab"adz-Dzikr wa ad-Duh' wa at-Taubah
wa at-lstig[a7,' tsab " Tam'ann1 Karahah al- Msut i Li Dharri Nazala bihi." No r o, jilid I V hal:
uo64.AbuDaudkitab"dl Jandizl'bab"FiKardhiyyatial-Mauti." [3ro8,3ro9],jiiidIII,hal:
r84. Ibnu Majah, kitab"az-Zuhda," bab "Dzikr al-Mauti wa al-Istidhdi lahu." l+z6sl illid
II, hal: r425. Ahmad, jilid II, hal: 263,3o9,jilid III, hal: ror, jilid VII, hal: 339.

' HR Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad , jllidvl,hal:339. Mustadrsk Hakim,kitab
" al-landiz," babi' Ir z 5a] jilid l, hal: +8g. Ahmad berkata, hadits ini shahih dengan syarat
dari Imam Bukhari dan Muslim, tapi mereka tidak memasukkan dalam shahihnya dengan
redaksi seperti ini. Az-Zahabi menyatakan sepakat dengannya.
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cobLttlah nVou)nku dengnn tnnpa difitnnh. Aktt munolnn kecintoan-Mu, kecintnnn

orang t/ong ntencintai-Mu, dan kecintuan terlwdap nmal tlnng dnptt mcndekatknn

kecintsan kepnda-Mu."r HR Tirmidzi. Hadits hasan dan shahih.

D al anr kitab al - Muw athth a' dir iway atkan b ahwas anya Um ar bi n Khaththab

pernah berdoa,

r-.r. _,or, j ::,. - . i,',_-j ., , oz-o'r.ef.t > f 3"-:-, r-J:*': #+t €*;u;t,: €P vJ-".t' F -:-,,+ r{r'
"Yn Allnlr, t.rsinku tclulr Iturjut, kekuatnnktr telah nrlenmh, raktlrrtku sudalt

te rptccnlr, nwka g :nggatrtlth (nngkat) nynittaku ktptodn-Mu tlengatr tturptt rrrutyin-

ny i Ltkar r da u rncl nrn pt ttu i h a t os. "

Keutamaan Usia Panjang yang Disertai dengan Amal Saleh

Berikut ini terdapat beberapa hadits Rasulullah saw yang menjelaskan

tentang keutamaan orang yang berusia panjang dan dipergunakan untuk banyak

beramal saleh.

* Dari Abdr,rr Rahman bir-r Abu Bakrah, dari ayahnya, bahwasanya seseorang

bertant a kepada Rasuh,rllah sau'. "Wahai Rasuh.rllah, siapakah orang yang

paling baik?" Rasulullah saw. menjawab,

"Ynitu orang yang panjnng usiantla dan baik amal perbttatannva."

Lelaki tersebut bertanya lagi, "Siapakah manusia yang paling buruk?"
Rasulullah saw menjawab,

lt . I I o ,

,.L*-e cL- : 5,-4-9 JLb J.
"Ytitu orlng yane pnnjnttg trsiarrya dmt buruk amnl Tterbuatnnnya."
HR Ahmad dan Tirmidzi.2 Tinnidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan

dan shahih.

* DariAbu Hurairah ra., ia berkata, Rasr.rlullah saw. bersabda,'Apakah kalianber-

kenan jikaakutunjukkanorangyangpalingbaikdi attterttkalian?" Para sahabat

menjawab, "Iya, wahai Rasulullahl' Rasulullah saw. kemudian bersabda,

tN o I lc'l-at '**>.: o,-Ee JV :f

HR Tirmidzi kitab "Idlsil al-Qur'an," bah'"Tafsir SLrah Shdd." [:zrt], iilid V hal: 309.
Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan dan shaliih.
HR Tirmidzi, kitab"az- Zuhdu." Iu33o] jilict IV, hal: 566. Tirmidzi mengatakan bahwa
hadits ini hasan dan shahih. Musnad Ahniad, jllid IV hal: r88, r9o. lilid Vihal: +o, +:.

i
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/ t t o/ t

\'t6;i E*\;s)u
"Orang yang terbaik di antara knlian adalnh orang yang paling pnniang

usianyn dan ynng paling baik smal perbuatannya."l HR Ahmad dan yang

lain dengan sanad yang shahih.

Amal Saleh sebelum Datangnya Kematian Merupakan Tanda

Khsunul Khatimah

Imam Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Anas

ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

ij;,1;' \'r- & 61 ;r;i r:1

" lika AIIah menghendnki kebaikan kepada seorang iamba, mskq AIInh szut. akan

memberi jalnnkemudahsnuntukmelokukansesuatu?" Beliauditanya, "Bagaimana

ia mendapatkan jalan kemudahan tersebut?" Rasulullah saw. menjawab,

":. 
t". "-. r: ,".',".- t,. ,..,t1:.t

4:Le 4-2-u_ t' ^)' f cu- F @_y
4'

" AIIcth memberi pertolongan kepadanya untuk melakukan amal saleh sebelum

kematiannya. Setelah itu, Allah swt. mencabut nyawanya."2

Berbaik Sangka kepada Allah swt

Bagi orang yang sedang sakit, hendaknya ia selalu mengingat luasnya

rahmat Allah swt. dan terus berprasangka baik kepada Tuhannya. Imam Muslim

meriwayatkan sebuah hadits yang berasal dari fabir ra. Ia berkata, tiga hari

sebelum Rasulullah saw. wafat, aku mendengar beliau bersabda,

"langanlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia dalam

keadaan berprasangka baik kepadn AIIah swt."3

t,'J 5;:i',

' HR Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad,iilid II, hal: r6r, 41 4o3, +zz.IilidYl'hal: +59.
' HR Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad,iilid III, hal: 106, 120 z3o. Jilid IV hal: r35, zoo.

lilid V hal: zz4.'firmidzi,kitab"al-Qadr," bab" MA JAAIIah swt. annallilha katabakitdban
liahli al-lannah wa an-Ndr." [naz, jilid IV hal: 45o. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits
ini hasan dan shahih.

3 HR Muslim,kitab"al-Jannah wa Shifatu Naimihh wa ahlihh," bab"al-Amru Bikhusni adz-
DzanniBilldh'inda al-Mauti." [sr, s j] iilid IV hal: zzo5,zzo6. Para ulama berkata, hadits ini
merupakan ancaman agar tidak berputus asa dan selalu menanamkan harapan atas rahmat
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Hadits ini mengajarkan kepada kita agar selalu berpikir positif dan
mengharap ampunan Allah swt., sehingga pada saat kita menghadap kepada-
Nya, kita dalam keadaan melakukan sesuatu yang paling dicintai-Nya. Dialah
Allah, DzatyangMaha Penyayang Maha Pemurah dan Maha Kasih. Allah swt.
mencintai orang yang memohon ampunan dan selalu (mengharap kebaikan)
dari-Nya. Dengan jelas Rasulullah saw. bersabda,

& -r, \- J; y | :,{ "-l
"setiap orang aknn dibangkitkan (dari alam kubur) dolnm keadqan seperti ia

rrteninggal."l

Ibnu Majah, dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dengan sanad jayyid
dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. menemui seseorang yang dalam
keadaan sakaratul maut. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, "Bagaimana

keadaanmu? " Lelaki itu menjawab," Aku mengharap (rahmat) Allah swt. dan aku
juga takut (atas siksa-Nya)." Mendengar hal itu, Rasulullah saw. lalu bersabda,

t. .. o t'.-. ta t ' "''''a.it . t,r"\ ,;ii"u.ur iU-ii:-!__b."Jr '* F J, i J; J ;i;^;*j I
"Tidaklah (harapttn don krrrn oron) berkurnpui Orir* nor, uooorg hamba

sebagaimana tempat ini kecusli Allqh swt. mengabulknn apn yang diharapkannya

dsn memberi rssa antan dari apa yang ditakutinya." 2

Aniuran Berdoa dan (Mengajarkan) Berdzikir
kepada Orang yang Sedang Sakaratul Maut

Dianjurkan (bagi keluarga orang yang sedang dalam keadaan sakaratul
maut) untuk mendatangkan orang-orang saleh lalu berdoa dan berdzikir
bersama kepada Allah swt.

Allah swt. pada saat ajal akan segera datang. Makna kalimat,'Berprasangka baik kepada Allah,"
adalah hendaknya menumbuhkan rasa tikut atas siksa Allah swt. fika-beberapa ianda-tanda
kematian sudah nampak, tumbuh dalam diri harapan untuk mendapatkari rahmar Allah
swt. Ada juga yang berpendapat, maksudnya adalahihendaknya mernperbanyak melakukan
ketaatan dan beramal saleh. Mungkin keinginan untuk memperbanyai melakukan ketaatan
dan beramal saleh sudah memuiiar pada inasa sekarang, tapi paling tidak masih ada rasa
butuh kepada.Allah swt.. Hadits. ini diperkuat-lagi,denlan ia6da Risulullah saw., "setiap
orang akan dibangkitkan (dari alam kubur) dalari keadian seperti ia meninggal."
Redaksi Imam Muslim "setiap hamba akan dibangkitkan (dari alam kubur) dalam keadaan
seperti ia menirrggal." kirab "al-lannah wa shifatu Naimihd wa ahliha,"b$ "al-Amrubi KHusni
adz-Dzanni billh'inda al-Mauti." l83l jilid -V. 

hal 22u6.
HR Tirmidzi, kitab"al-IanAizl'bab"Haddatsand Abdulldh bin Abi Ziy6d al-Kitf ..." l9filjilid III ,_hal: zoz. Tirmidzi mengatakan hadits ini hasan gharib. Ibnu Maiah, kitabl'a2l
Zuhdu," bab "Zikru al-Mauti wa al-Istididi lahu." 14z6l yilid II, hal: r423.'
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.i. Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi,Nasai, Abu Dauddan IbnuMajah meriwayat-

kan dari Ummu Salamah. dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

:"i"::,. i. :o' a.'. o .'' ::. :-.i, |'. .i,'!,''
:.J.;t P iy:.- a*y;t, tF\,"- \"J,Jj r=Jr )\ -e"-.J' 3"r'z-- t>r"

"lika knlnn mendatangi oronf ronf sokit atqu oronr ron, *rninggot a,,io',

hendaknya kalian mengucapkan perkatann yang baik korena sesungguhnya

parn Malaikat mengamini apa ylng kalian ucapkan."

Ummu Salamah berkata, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu

Salamah mendatangi Rasulullah saw., lalu berkata dia berkata kepada

beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Salamah sudah meninggal

dunial' Rasulullah saw lantas bersabda, "Ucapkanlah,'Ya Allah, ampunilah

aku dan dia. Berilah ganti padaku sesuatu yang baik darinya."

Ummu Salamah berkata, akupun mendapatkan ganti dari Allah swt' yang

lebih baik dari Abu Salamah, yaitu Muhammad saw'

Dalam kitab Shahih Muslim, yang juga bersumber dari Ummu Salamah, ia

berkata, Rasulullah saw. datang ke rumah Abu Salamah ketika ia meninggal

dunia. Beliau melihat mata Abu Salamah terbelalak lantas Rasulullah saw.

bersabda, "sesungguhnya apabila ruh dicabut, mata akan mengikutinya'"

Seketika itu, semua keluarganya menangisi kepergiannya. Lebih lanjut

Rasulullah saw. bersabd a, "langanlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali

yang bagus, karena sesungguhnya Malaikat mengamini apa yang kalian

ucapkqn."

Setelah itu, Rasulullah saw. berdoa,

rrLii\ d; e ^A;ii;r+J e Z',3 er':;>; 3-\ "*, "&,

y,; ,i;:';J''; ?', Pa,-)U:lra 7t,
"Ya Allqh, berilah ampunan kepada Abu Salamah. Angkatlah derajatnya ber-

sama orang-orang yang mendapatkan petunjuk. ladilah Engkau sebagai gan-

ti atas keluarganya yang ditinggal. Ampunilah kami dan diL, wahai Tuhon

semesta alam. Lapattgkanleh alam kuburnya dan beriltlh cahnya di dalamnya."2

.i.

' HR M*tttr, kttab "al-lanaiz| bab " Md Yuqhlu ',inda al-Maridhi wa al-Mayyiti." [6] jilid II,
hal: 6 j j. Abu Daud, kitab"al-lanaizl' bab" Md Yustahabbu an Yuqalu'inda al Mayy.it-r!lin.q!-.

Kalaii." [:rss]jilidlll,hal: r86.Tirmidzi,kitab"al-landiz_,_"bab"MAlylfiTalqini al-Maridhi
'inda al-Maiti wa ad-Duhi lahu'indahu." No 9zz iilid II, hal: 298. Tirmidzi mengatakan

hadits ini hasan dan shahih. Ibnu Majah, ki tab" al-landiz," bab "Mri UA I99flma.Vyllft'iy.d1.
al-Marldhi ldzd Hudhira." i++l i\\dl,hal: 465. Muwatththa' imam Malik, kitab"al-lanhiz,"
bab"ldmi'u al-Hi.bahfi al-Musibah." [az] jilid I, hal: 236. Munad Ahmad, 56129r,3o6'

' HR Muslim ,^ru6 " ol-Jandizl' bab " Fi Ighmhdhi al-Mayyit wa atl-Duhi lahu Idzh Hudhira."
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Sesuatu yang Disunnahkan agar Dilakukan saat Menghadapi
Sakaratul Maut

Bagi orang yang melihat seseorang yang sedang menghadapi sakaratul

maut, dia dianjurkan untuk melakukan hal-hal berikut ini:

1. Menalqin (membantu untuk mengucapkan kalimat tauhid) orang yang

sedang sakaratul maut.

Imam Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id al-

Khudri bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

,ar.
ilt )) d) ! i-fu; rt;J

" Tuntunl qh or an I y an I s e dan g s akar a t ul m nu t1 un t uk men gu cnpka n ksl im qt :

Tidnk ada Tuhan selain Allnh."

Abu Daud meriwayatkan, yang dishahihkan oleh Imam Hakim dari Muadz

bin Jabal ra. ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

:",i ","" 1.,::
a.,'.rr 'p! nr !) il) gS a\ jt-f;

"Siapa yang nkhir dari ucapannyn adalah kslimat: Tidsk ada Tulnn yang

berlnk disembalr selain Allah, makn ia akan masuk surga." 2

Talqin hanya bisa dilakukan terhadap orang yang masih ada ingatannya dan

memungkinkan untukberbicara. |ika ia kesulitan, dan tidak memungkinkan

untuk di talqin, hal ini juga tidak masalah. Sementara orang yang lemah

dan tidak mampu lagi untuk berbicara, hendaknya ia disuruh untuk

mengulang-ulang membaca kalimat tauhid dalam hati.

Para ulama berkata, hendaknya seseorang tidakmemaksa orangyang sedang

sakaratul maut untuk mengucapkan kalimat tauhid berkali-kali, karena

hal yalg sedemikian dikhawatirkan akan membuatnya bosan sehingga ia

mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. )ika orang

t, j Jtlid II, l*l: 634. Ibnu Majah, kitab "alJandiz," bab " Md lhh'inda lghmkdhi al-Mayyit."
[r+l+] jilid I , hal: 467.Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid IV hal: 25. Jilid VI,
hal: zg7. Hadits Rasulullah , 'Sesurrgguhnya apabila ruh dicabut. mata akan mengikutinya,"
mengandung arti bahwa ketika ruh keluar dari jasad, mata akan terus memandanginya, ke
mana ia akan pergi. Melalui hadits inijuga dapat dipahami bahwa ruh merupakan makhluk
tersendiri yang ada dalarn jasad dan kehidupan akan hilang jika ruh telah pergi dari jasad.

' Bagi yang Muslim dianjurkan untuk menuntunnya mengucapkan kalimat tauhid, dan bagi
non-Muslirn dianjurkan mengajaknya masuk Islam.

' HRAbuDaudkitab"4l-landiz"bab"at-Talqin " [3rr6] jilidIII,hal: r87. MustadrakHakim
kitab"al-lanaizl' Ir rssl jilid I, hal: sor. Hakim berkata, sanad hadits ini shahih, tapi Bukhari
dan Muslim tidak meriwayatkannya. Dzahabi mengakuinya sebagai hadits shahih dalam
at-Talkhish.

Jenazah - 337



yang sedang dalam keadaan sakaratul maut sudah mengucapkan kalimat

tauhid, maka tidak perlu lagi diulangi, kecuali jika ia telah mengucapkan

kalimat yang lain. Dengan demikian, apa yang terakhir kali diucapkannya

adalah kalimat tauhid.

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa kalimat yang perlu diajarkan

kepada orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut adalah, Lk ilkha

illAUAh. Hal ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw..

Ulama yang lain berpendapat, kalimat yang perlu diajarkan kepada orang

yang sedang sakaratul maut adalah kalimat tauhid berupa syahadat karena

tujuan utama dari talqin adalah untuk mengingatkan kepadanya tentang

kalimat syhhhdah yang pernah diucapkannya.

z. Menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah

kanan.

Imam Baihaki dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits yang dinyatakan

shahih dari Abu Qatadah bahwasanya ketika Rasulullah saw. tiba di kota

Madinah, beliau menanyakan tentang Bard bin Ma'rur. Para sahabat

menjawab, ia telah meninggal dunia. Sebelumnya ia berwasiat agar

sepertiga hartanya diserahkan kepada engkau dan ia berharap agar dirinya

dihadapkan ke arah kiblat saat sakaratul maut.

Mendengar hal itu, Rasulullah saw. bersabda, "Apa yang dilakukannya sesuai

denganftrah dan sungguh aku telah mengembalikan sepertiga kekayaannya

kepada anaknya."

Setelah itu, Rasulullah saw. melakukan shalat jenazah dan betdoa, "Ya

Allah, ampunilah dia, turunkan rehmat-Mukepadanya dan masukkan dia

ke surga-Mu. Sungguh Engkau telah melokukannya'" Hakim berkata, aku

tidak pernah mengetahui sahabat yang meminta agar dirinya dihadapkan

ke arah kiblat ketika sedang sakaratul maut kecuali dirinya.'

Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ketika Fatimah binti Muhammad

sedang sakaratul maut, ia menghadap ke arah kiblat dan berbantalkan

pada tangan kanannya.'

Hal yang sama (berbantalkan pada tangan kanan dan menghadap ke arah

kiblat) juga diperintahkan Rasulullah saw saat mau tidur.

Dalam salah satu riwayat yang bersumber dari asy-Syaf i disebutkan

HRHakim dalamMustacirakHakimkitab"al-JanAiz," lnoSl iilidI,hal:5o5. Diaberkata,
sanad hadits ini shahih. Dzahabi iuga menyatakan shahih dalim at-Talkhtsh.
HR Ahmad dalam Musnad Ahm;td: jilid.Vi, hal: +or dengan redaksi, "Dia menghadap ke

arah kiblat dan meletakkan tangannya di bawah pipinya|'
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bahwa orang yang dalam keadaan sakaratul maut, hendalarya ia ditidurkan
terlentang dengan tengkuk kakinya diarahkan ke kiblat, dan kepalanya juga

sedikit di angkat sehingga mukanya dapat menghadap ke arah kiblat.

Dari kedua pendapat, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, yang

paling banyak diikuti para ulama adalah pendapat yang pertama.

3. Membacakan surat YAsin.

Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan

dari Maqal bin Yasar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,"Yhsin ada-

lah jantungnya Al-Qurhn. Tidaklah seseorang membacanya dengan meng-

harapkan ridha Allqh swt. kecuali ia akan diampuni. Dan bocakonlah surat

Ydsin kepada orang yang meninggal dunia di antara kehnrga kalian."

Ibnu Hibban berkata, "Maksud dari hadits Rasulullah saw. ini adalah

diperuntukkan bagi orang yang dalam keadaan sakaratul maut, bukan

orang yang sudah meninggal dunial'

Pernyataan Ibnu Hibban juga diperkuat dengan hadits yang dirirvayatkan

oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dari Sufyan ra., ia berkata beberapa

syekh berkata, jika surat YAsin dibacakan bagi orang yang sedang dalam

keadaan sakaratul maut, maka proses pencabutan nyawanya akan

dipermudah oleh Allah swt..

Penulis kitab Musnad al-Firdaus menyandarkan riwayat irri kepada Abu
Darda dan Abu Dzar, di mana mereka berkata, Rasulullah saw. bersabda,

+7 nt j"; \!

5.

"Tidaklsh seseorang meninggal dunin, kemudisn tlibacakan kepadanyn surat

Yisin, keanli Allsh swt. aknn maringankan baginya."

Memejamkan matanya jika sudah meninggal dunia

Hal ini berdasarkan pada sebuah riwayat yang menjelaskan bahrva Rasulullah

saw. mendatangi Abu Salamah yang sudah meninggal dunia. Saat itu, beliau

melihat mata Abu Salamah terbelalaklantas Rasulullah saw memejarnkannya.

Beliau bersabda, "Apabila roh dicabut, maka mata akan mengikutinya."

Menutup seluruh tubuh mayat agar auratnya tidak terlihat dan agar

perubahan pada tubuhnya tidak terlihat.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., ia berkata, bahwa

ketika Rasulullah saw. wafat, tubuh beliau diselimuti dengan pakaian hibrah
(pakaian khas Yaman). HR Bukhari dan Muslim.

t'o l.o-t: r oj.

,* ilL t;;i o"r, t * ,:6

4.

I
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Secara ijma', para ulama memperbolehkan mencium tubuh mayat.

Rasulullah saw mencium tubuh Utsman bin Ma'tzun ketika ia meninggal

dunia. Dan ketika Rasulullah saw wafat, Abu Bakar mencium dahi beliau

seraya berkata, wahai Nabi Allah, wahai pilihan Allah swt..

6. Bersegera mempersiapkan segala sesuatunya ketika yakin ia telah

meninggal.'

Bila keluarga benar-benar yakin bahwa keluarganya yang sedang sakit telah

meninggal dunia, hendaknya ia bersegera untuk memandikan, menshalati

dan menguburnya karena dikhawatirkan jasadnya akan mengalami

perubahan.

Abu Daud meriwayatkan dari Husain bin Wahwah, bahwasanya ketika

Thalhah bin Barrak sedang sakit, Rasulullah saw. menjenguknya dan berkata,

"sesungguhnya aku melihat Thalhah sudah meninggal dunia. Beritahu aku

keadaanny a dan b er s e geralah mengurus j enazahny a, karena s esungguhny a

mayat seorang Muslim tidak patut ditahan di tengah-tengah keluarganya'""

|angan sampai jenazah dibiarkan dan tidak segera diurus hanya karena

untuk menunggu orang lain kecuali keluarga (dekatnya). Pengurusan

jenazah boleh ditunda karena menunggu kedatangan keluarga dekatnya

selama jasad jenazah tidak dikhawatirkan mengalami perubahan.

Imam Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Ali ra', bahwasanya

Rasulullah saw. pernah berkata kepadanya, "Wahai Ali, tiga perkara yang

tidak boleh kamu akhirkan; shalat ketika waktunya tiba, seseorang yang

benar-benar telah meninggal dunia dan seorang janda yang telah mendapat

jodoh yang setara dengannyal' t

7. Membayar segala tanggungan mayat.

Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah

ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

'^L ,A;; ;r"^a; ,*;At u^
"liwa seorang Mukmin turgantung drngo, hu'torgnya sampai dibayar."a

' U"trk *""getahui kondisi yang sebenarnya atas diri orang yang sedang.sakit, hendaknya
berkonsulta"si kepada dokier -ataupun orang yang benar-benar berkompeten untuk
melakukan pemeriksaan. Terutama jika orang yang sakit dalam keadaan koma'

'b HR Abu Daud kitab "al-lanhiz," bab "at-Ta'jil bi al-landzati wa Karhhiyyatu Habsihh."
[:rsg], jilid III, hal: r97.

'?' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid I, hal: ro5. Tirmidzi krtab"al-lanhiz" bab" Md l6a
fi Ya'iih al-lanazati. " lrozsl iilid llI, hal: 378. lbnu Majah kitab"al-JanAiz," bab " MA l|b
"Ji al'-lanhzati la Tuakhkhiru'idzd Hadharat wa ld Tattabi' bindrin." 13861 jilid I,hal: +16.

'?' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid I, hal: ro5. Tirmidzi kitab "al-laniliz" bab "Md
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Pengertian hadits ini adalah, celaka atau bahagianya seorang Mukrnin setelah

meninggal dunia tidak akan diproses sampai semua hutang-hutangnya telah

dibayar. Dengan kata lain, jiwanya tertahan untuk memasuki surga sampai

hutangnya dibayar. Hal ini berlaku bagi orang yang meninggal dunia dan

memiliki harta warisan yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutang-

hutangnya. Adapun orang yang tidak memiliki harta, dan ia telah memiliki
tekad yang kuat untuk melunasi hutang-hutangnya, namun ia lebih dulu

meninggal dunia, maka Allah swt. yang akan membayar hutangnya. Hal yang

sedemikian juga berlaku bagi orang yang memiliki harta dan berkeinginan

untuk membayar hutangnya, tapi ahli warisnya tidak mau melakukannya.

Imam Bukhari meriwayatkan dariAbu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah

saw bersabda,

" Barnngsiapa ynng tnengarnbil hnrta ornnglain dan ingin membayarnya, makct

Allalt (menfuantunya) untuk meltmasinya, Dnn barnngsinpa yang ttrcngamhil

harta orang lain dengan disertai keinginan untuk menghilangkannya, maka

Allnh swt. nkan menghancurkannya." l

Imam Ahmad, Abu Nu'ai m, Bazzar dan Thabrani meriwayatkan bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda, ' Allah memanggil orang yang memiliki hutang pada

hari kiamat sampai dia berdiri di depan Allah swt.. Kemudian ditanyakan

kepadanya,'Wahai, Ibnu Adam, untuk apa engkau mengambil hutang ini
d an unt uk ap a e n gkau m eny i a - ny i akan h ak o r ang lain?. I a m e nj aw ab,' Wah ai
Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui hamba telah mengambilnya..

Harta itu habis bukan karena aku yang memakannya, bukan karena aku

yang meminumnya, bukan karena aku menyia-nyiakan hak (orang lain),

tetapi aku tertimpa musibah kebakaran, pencurian, dan kerugian.' Allah
berfrman, Hamba-Ku benan dan Aku adalah yang berhak membayar

hu t an gmu.' ke m u di an All ah s w t. m e m e r int ahkan agar di amb ilk an s e s u at u,

lalu Dia meletakkannya di piringan tintbangan amal kebaikannya sehingga

kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. setelah itu, ia masuk ke

dalam surga karena mendapat rahmat-l,lya."'

Id'rft Y":jtU ,I-Jandzati. " boz ijilid III, hal: 378. Tirmidzi kitab " al-lanAiz," bab" Md laa
'an an-Naby annahA Qhla: Nafsu al-Mukmin Mu'allawatun bidainihi Hatta Yuqdht'anhu."
Iroz8] jilid III, hal: 38o. Ibnu Majah kitab "ash-Shodaqht," bab "at-Tusydid fi ad-Daini."
[3ar3l jilid Il, hal:8o6.

'?' HR Bukhari kitab "al-Qardh," bab "Man Akhadza Amwhla an-Ndsi Yuridu Addhd aw
ItlAfahd." jilid III, hal: r5z.

'?' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, iilid I, hal: r97, rs8.

A.lJ I
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Pada mulanya Rasulullah saw. enggan untuk menshalati orang yang me-

ninggal dunia yang masih memiliki tanggungan hutang kepada orang lain.

Namun, setelah Allah swt. memberikan kemenangan atas banyaknegeri dan

mendapatkan banyak harta rampasan, beliau bersedia untuk menshalati orang

yang masih memiliki hutang dan melunasi semua hutang-hutangnya.

Beliau bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan imam Bukhari,

:tt;,1;tisrtni):rt

" Akulebihberlnk terhadap orang-orangyangberimandaripndadirimereknsendiri.

Barangsiapa yang meninggel dunia dqlom kendaan masih memiliki tanggungnn

hutang, dan tidak meninggalkan wnrisan, maka kami akan melunasinya. Dan

jika ia memiliki horta warisan, maka harta itu untuk ahli waisnya."l

Berdasarkan hadits ini dapat disimpulkan bahwa orang yang meninggal

dunia, sementara ia masih memiliki tanggungan hutang, maka hutang-

hutangnya boleh dilunasi dengan menggunakan harta yang ada di Biatul

Mil, karena ia termasuk bagian dari delapan golongan yang menerima

zakat, infak dan sedekah, yaitu Gharimin.

Melalui hadits ini juga dapat dipahami bahwa hutang belum dianggap

lunas meskipun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Anjuran Membaca Doa dan lstirjl'Ketika Mendengar
Orang Meninggal Dunia

Bagi orang yang beriman, dianjurkan untuk membaca doa dan mengucapkan

kalimat istirjd' (Innd lilld wa Innh ilahi rkji'fin) ketika mendengar salah satu dari
anggota keluarganya meninggal dunia.

Berikut ini beberapa hadits Rasulullah saw. yang menganjurkan hal

tersebut:

r. Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari Abu Salamah. Dia berkata,

Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Tidaklah seorang Muslim

tertimpa sesuatu, kemudian mengucapkan, 'Innh lilld wa Innh ilahi rdji'fin
(Kami semua milik Allah dan kepada-Nya kami akan dikembalikan.) Ya

Allah, berilah pahala aXtas musibah yang menimpaku , dan berilah ganti

' HR Bukharikitab"al-FarAidh," bab"Qaulu an-Naby: Man Taraka Mhlan Faliahlihi," jilid
VIII, hal: r87.
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yang lebih baik darinya,' kecuali Allah swt. memberi pahala atas musibah
yang menimpanya dan memberi ganti yang lebih baik darinya, yaitu
Rasulullah."'

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya

Rasulullah saw. bersabd a," Jika anak Adam meninggal dunia, Allah berfirman
k epada Malaikat,'Engkau telah mengambil nyawa anak hamba-Ku? ! Malaikat
menjawab, 'Iya'. Allah berfrman, kepadanya, 'Engkau telah mencabut nyawa
buah hatinya?!.' Malaikat menjawab,'Iya.' Allah swt. berfrman,'Lantas apa
y ang i a u c apkan?' Malaikat m e nj aw ab,' Ia m e m uj i - Mu d an m emb ac a InilIildhi
w a i nn h il ahi r dj i'fi n.' Allah sw t. I ant a s b erf r m an,' B angunkan unt uk h amb a -

Ku sebuah gedung di surga dan berilah nama dengan Baitul Hamd (gedung

pujian)."'Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Dalam kitab Imam Bukhari disebutkan hadits qudsi, Abu Hurairah berkata,

Rasulullah saw. bersabda, Allah swt. berfirman, "Tidaklah orang yang
beriman dari hamba-Ku yang bersabar ketika orang yang dicintai di dunia
Aku ambil nyawanya kecuali baginya adalah surga."3

Ibnu Abbas berkata terkait dengan firman Allah swt. " (yaitu) orang-orang
yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Inndlillhhi wa innh
ilaihi rdji'An" Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan
rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat
petunjuk." (Al-Baqarah [z]: r56-t57). Dia berkata, Allah memberitahukan
kepada kita bahwasanya orang yang beriman kepada Allah swt. tatkala
ditimpa suatu musibah, kemudian ia mengembalikan semua-Nya kepada
Allah swt. dan membaca istirjh', maka Allah swt. akan memberi tiga
kebaikan baginya, yaitu: keberkahan, rahmat dan petunjuk."

Anjuran Memberitahukan atas Kematian Seseorang kepada
Sanak Kerabatnya

Para ulama menganjurkan untuk memberitahu keluarga orang yang
meninggal dunia, sanak kerabat, teman-temannya dan orang-orang yang saleh
agar mereka ikut mengurusnya dan mendapat balasan kebaikan dari Allah swt.
atas apa yang telah dilakukannya.

)'

4.

HR Muslim kitab"al-lanAiz." 6ab" Ma Yuqalu'inda al-Musibati." tal jilid II, hal: 632, 633.
Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid IV, hal: z7 dan iilid 6. hal: 88.
HR Tirmidzi kirab "al-lanalz," bab "Fadhlu al-Muiibati idzh lhtasaba." Irozr], iilid III,
hal: 332. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan gharib dan tidak penulii kutubus
sillahi yang memasukl<an dalam bukunya selain Tirmidii.
HR Bukhari kitab " ar-Riqhq," bab " al-'amalu yubtaghh bihi Wajhulldh, " iilid VIII, hal: r r z.
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Abu Hurairah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. mengumumkan kematian

raja Najasyi kepada penduduk setempat atas kematiannya. Beliau keluar bersama

mereka menuju masjid, meluruskan barisan mereka dan takbir empat kali.

(Maksudnya: Rasulullah saw. mengajak mereka untuk menshalatinya, red.)

Imam Ahmad dan Bukhari meriwayatkan dari Anas ra., bahwasanya

Rasulullah saw. memberitahukan berita kematian Aztiid,lifar,dan Ibnu Ruwahah

kepada kaum Muslimin.

Imam Tirmidzi berkata, tidaklah jadi masalah jika seseorang memberitahu-

kan atas salah satu keluarganya Yang meninggal dunia kepada sanak kerabatnya

dan saudara-saudaranya yang lain.

Imam Baihaki mengatakan, aku mendengar Malik berkata, aku tidak
suka mendengar jeritan-jeritan di pintu Masjid karena kematian seseorang.

fika seorang berdiri di suatu tempat, kemudian memberitahu berita kematian

seseorang kepada mereka, maka hal tersebut diperbolehkan.

Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan hadits ini
dinyatakan hasan, di mana Hudzaifah berkata, 'Apabila aku meninggal dunia,

maka janganlah menyakiti seseorang karena kematianku, karena aku khawatir

kalau hal itu termasuk bagian dari pemberitaan atas kematian, sementara aku

mendengar Rasulullah saw. melarang untuk menyebarkan berita atas kematian

(seseorang)J" Hal tersebut disandarkan pada kebiasaan yang berlaku pada masa

jahiliah adalah bahwasanya jika ada seseorang yang strata sosialnya tinggi,

dan ia meninggal dunia, maka keluarganya meminta kepada orang lain untuk
menaiki kuda dan mengumumkan atas kematiannya kepada semua Kabilah.

orang yang mengendarai unta itu berkata, 'Bangsa Arab akan binasa karena

fulan telah tiada. Kemudian kematiannya disambut dengan jerit tangisJ

Ad Menangisi Mayat b4

Sesuai dengan kesepakatan para ulama', bahwasanya menangisi mayat

merupakan perbuatan yang diperbolehkan jika tidak disertai dengan jeritan

dan ratapan. Dalam kitab Shahih Bukhari disebutkan bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

*'u,rtt 4'e*,
' HR Tirmidzi kitab "al-landizi'bab"Mn fta'ft Karhhiyyati an-Nayil' lqs] jilid III, hal: 3o+.
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."^'it u- *t7 eU C., eiu ll ir- t, 3i ,tat,

q;trL;;, wt

"Seamggtrhmla Alhh szut. tidnk menyiksakarens tetesqn nir nnta, dsrtbukan

karena kesedilnn lnti, tapi Alkrlr siut. ntenyiksa atau nrcngnsihi karens ini." Saat

itu Rasulullah saw memberi isyarat pada lisannya.'

Saat anak Rasulullah saw., Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis,

dan bersabda,

..-r-tj.-rjl llt- e'- 
",ii";,)

"Sesunggtrhttytt matn meneteskan nir matnmla, lnti diliputi kesedihan tnpi

aku tidak mettgucapkart kccLtali apa yang diridhai T uhnn kami, sesunggulmya kami

sangat bersedih ntas perpisnhon ini, wnhai Ihrchim." 
'1

Rasulullah saw. juga menangis saat Umimah binti Zainab meninggal dunia.

Melihat hal itu, Sa'ad berkata kepada beliau, "Bukankah engkau melarang Zainab
untuk mer-rangisinya? "

Beliau menjawab,

"Sesungguhnya ini adalah rahmat yang ditnnfuatknn Allalt swt. dnlam lnti
hamba-Nya. Seswrggulmya AIIah swt. ltanyn berbelns kasih kepada hnnrba-Nya

Vang mempunyai stfnt nsih."3

Imam Thabrani meriwayatkan, bahwa Abdullah bin Zaid berkata, "Tangisan

(atas meninggalnya seseorang) yang tidak disertai dengan ratapan dan jeritan

diperbolehkan. Jika tangisan disertai dengan ratapan, maka hal yang sedemikian

bisa menjadi penyebab disiksanya mayat."

Ibnu Umar berkata, ketika Umar terkena tikaman dan ia pingsan, ia

ditangisi oleh orang-orang dengan ratapan dan jeritan. Setelah ia sadar dari
pingsannya, Umar berkata, Apakah kalian tidak mengetahui bahwa Rasulullah

saw. pernah bersabda,

HR Bukhari kitab "al-lanAiz" bab "Qaulun nabiy Innaka Lamahzfinfin| jilid II, hal: ro5.
Muslim kitab kitab "al-Janhizl'bab"al-Buki'ald al-Mayyiti' Irz] filid II ,'hal:236
HR Bukhari kitab "al-Jandiz" bab "Qaulun nabiy Innaka Lamahzinin" jilid II, hal: ro5.
Muslim kirab "al-Fadhkill' bab "Rahnratuhtt bi ash-Shibydni al-'Iyhli wa Tawhdhu'ihi wa
Fadhlu Dzhlika" [62] jilid IV. hal: r8o7-r8o88. Abu Daud kituto"6lllanhiz," bab"fi al-Buk6"
al-Mayyit" [3r26] jilid III, hal: r9o. Ibnu Majah kitab "al-landizl'bab"Md IA:afi al-BukA
al-Mayyiti'Irs8g] jilid L hal: 5o-5o7 dan Mu,snad Ahmnd jilid Ill, hal: r94.
HR Bukhari kitab"al-lanaiz" bab"Qaulu an-Naby,Yuhdzzibu al-Mayyit bi Ba'dhiBukdi Ahlihi
'alahi" jilidll,hal: roo. Muslim l<rtab"al-JanAiz"bab"al-Bukit alh a[-Mayyit" Irr]jilid II, hal:
235-46. Abu Daud kiLab"al-lanAiz" bab"Fi al-Buk6'ald al-Mayyit' IrsS8l jilid I, hal: 5o6.
Ahrnad dalam Musnadnya, jilid I, hal: 28, 273. jilid V, hal: zo4, zo6, jilid VII, hal: 3.
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,t-'at

.Fr ,Lq -,-,"J i;Jr il
:'

"sesunggulmyn mayat aksn disiksa atas tangisan orang yang masihhidup'"1

Dari Abu Musa, ia berkata, ketika umar tertimpa musibah, Suhaib menjerit

dan berkata, aduh. Umar berkata kepadanya, Wahai Suhaib, tidakkah engkau

tahu bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "sesungguhnya mayat akan disiksa

atas tangisan orang yang masih hidup"'

Dari Mughirah bin Syaibah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw.

bersabda,

v)

"Barangsiapo yang diratapi, tnqkn ia aksn disiksa atas ratapan yang dituiukan

padanya."3

Semua hadits di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sementara pengertian

hadits tersebut adalah bahwasanya orang yang meninggal dunia merasakan sakit

rf
i o it

Ae ; L- .--hi ";U ^.t-e!

S.rkhu.i kituU " al-lantrizl' bab " Qaulun Naby: Yu'adzdzibu al-mayyit Bi Bukai Ahlihi Alahil'
iilid ll. hal: roo. Muslim kira6:'al-Janaiz"'6ab"al-Mayyit Yuhdzdzabu bi Bukai Ahlihi."
i16l iilid IL hal: zr8. Abu Daud kita6"al Janaiz" bab'''Fi an-Nauh| [3rze jilid III/rgo]'
iirniiari bab-Ml.tahJ'i Karahiyyati al-Bukahla al-Mayyi,t." Iroozljilid III' hal:3r7. la

berkata, ini termasukhidits hasan'shahih. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan
hadits ini. Secara umum mereka berkata bahwa orang yang beiwasiat agar dirinya ditangisi
saat meninggal dunia nanti, dan yang mendapat wasiat melakukan atas wasiatnya' maka
hal tersebuiikan menjadi penyebab iisiksanya mayat. Karena pada dasarnya, dirinyalah
yang menjadi penyebab atis semua_itu. Adapun orang yang menangis dan,meratap atas

-"finnnn'lnuu..rdorung tapi bukan karena wrsiat daribiang yang meninggal dunia, maka

hal sed"e"mikian ini tidak'meniadi penyebab ia disiksa. hal ini berdasarkan firman Allah swt '
"Dan seorang yang berdosa tidak' akrin memikul dosa orang lain " (Al-An nm lq) : fi+)
Mereka berkata, di antara kebiasaan orang Arab adalah berwasiat dengan hal yang
sedemikian. Maka, secara umum hadils ini iidak melarang untuk menangisi orang yang

meninggal dunia. Sementara larangan menangis dengan disertai ratapan dan jeritan, itu
hanya disandarkan pada kebiasaan semata.

Sebagian ulama berpendapat: Hadits di atas terganl.ung dengan orang yang,berwasiat
untu"k ditansisi dengan riniihan dan ieritan. Mak;, jika orang yang mendapatkan wasiat

untuk mena"ngisi mejakukan wasiatnyi ataupun tidali., maka oiang yang berwasiat (mayat)

akan disiksa fur.nn *ulnr sendiri biik *asiatnya dilaksanakan ataupun tidak. Ia disiksa
karena orang yang mendapatkan wasiat menyepelekan wasiatnya, ia juga disiksa jika yang
mendapatkan wasiat menjalankan wasiatnya.

|ika seieorang berwasait agar dirinya tidak ditangisi dan diratapi saat meninggal dunia,
maka wasiat ieperti ini tidik akan menjadi penyebab dirinya disiksa.

Kesimpulannya: Aniuran untuk tidak berwasiat agar dirinya ditangisi dan diratapi. Dan
bagi oiang yaig mengabaikannya, maka dirinya akan disiksa karena tangisan dan ratapan
orang yang masih hidup.
Sebagian ulu.r ynng lain berpendapat: Bahwasanya mayat akan tersiksa saat mendengar
tanei;an keluarsanya] Qadhi lyad beikata: Pendapat ini yang paling bisa diterima. sementara

mafsud dari m'enangis adalah tangisan yang diiertai dengan rintihan dan jeritan.

HR Bukhari kitab "il-1anhiz" bab "Qaulun Naby: Yu'adzdzibu al-mayyit Bi Bukdi Ahlihi
Alahi" iilid ll, hal: rc2. Muslim kilab"al-lanaiz'' bab*Bab Qaulun Naby: Yuhdzdzibu al-

mayyit'Bi Bukdi Ahlihi Alahi" 1fi, r9l jilid z ,hal: 639'

HIi sukhari kitab "al-Janiliz," bab "Ma Yukrahu min an-Niyhhati 'ala al-Mayytfl' jilid
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atas ratapan keluarganya. Sebab, pada hakikatnya orang yang sudah meninggal

dunia dapat mendengar tangisan keluarganya dan mengetahui perbuatan yang

rnereka lakukan.

Hadits di atas bukan berarti bahwa orang yang meninggal dunia akan disiksa

sebab dosa tangisan keluarganya, karena seseorang tidak akan menanggung

dosa orang lain.

Ibnu farir meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata,"Sesungguhnya amal

kalian akan ditampakkan pada keluarga kalian yang sudah meninggal dunia, ]ika
mereka melihat perbuatan yangbaik, mereka akan berbahagia. Dan jika mereka

melihat perbuatan yatrg buntk, mereka tnerasa sedih dan gelisah."

Imarn Ahmad dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas ra. bahwasarrya

Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnyaperbuatankaliatr akan ditampakkankepa-

da keluarga dan kerabat kalian yang sudah meninggal dunia. lika perbuatan itu ltaik,

maka mereka amat berbahagia, dan jika perbuatan itu tidak baik, mereka berkata,

'Ya Allah, janganlah Engkau mencabut nyawan)la sampai Engkau memberinya

hidayah sebagaimana Engkau telah memberi hidayah kepada kami."

Nuinan bin Basyir berkata, ketika Abdullah bin Ruwahah dalam keadaan

pingsan, saudaranya yang bernana Umrah menangis dengan ratapan. Setelah

sadar, Abdullah bin Ruwahah berkata kepada saudaranya,'tidak ada yang kamtr

ucapkan kecuali apa yang telah dikatakan kepadaku. Apakah benar seperti itu?'

HR Bukhari.

Niy6[ah (Meratap)

Kata lJiydhah merupakan akar kata dari Nfih, yang artinya suara yang keras

saat menangis. Ada banyak hadits yang menjelaskan tentang larangan meratap

atas meninggalnya seseorang. Salah satunya adalah hadits yang bersumber dari

Abu Malik al-Asy'ari. Dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

":t/t-,o-.:L;Yr g jJu,:-,U;.-\rr g A, r:i:{'j") a;t^L*J' ,i -r o-i J:rri
;,' 

" , . r....

-1,t i.J! Ju::;1r',
"Ada empat perilaku di ontaro umatku yang merupakan prilnku jaliliah

II, hal: roz. Muslim kitab "al-lanAiz" bab "Bnb Qoulwr Naby: Yu'adzdzibu al-mayyit Bi
Bukai Ahlihi'Alahi.l' [28] jilid Il , hal: 643, 6+4.Tirmidzikftab"al-laniiz" bab"MA'lnh fi
Karahil'S'ati art-Nauhil' I r oool jilid III, hal: 3, r 5. I r 6. hadits ini gharib hasan shahih. Imain
Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid II, hal: 6r. jilid IV 245,252.
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tidak mereka tinggalkan (dengan sepenulmyn): Berbangga dengan keturunan,

mencelo keturunan ornng lain, meninta hujan kepnda ahli nujum, dan meratap."l

Rasulullah saw. bersabda,"Seorang wanita yang meratap (atas kematian

orang lain) dan ia belum bertaubat sebelum meninggal dunia, maka ia akan

dibangkitkan di hari kiamat nanti dengan mengenakan baju kurung yang terbuat

dari ter dan badannya penuh dengan luka."'

Ummu Athilyah berkata, Rasulullah saw. meminta kami untuk berjanji
agar kami tidak meratapi orang yang meninggal dunia.3

Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang dapat dipercaya, Rasulullah

saw. bersabda,'"Ada dua suara yang dilaknat di dunia dan akhirat: Seruling saat

mendapatkan kenikmatan dan ratapan saat tertimpa musibah."

Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim diriwayatkan dari Abu
Musa, dia berkata, "Saya terlepas dari orang yang Rasulullah saw. terlepas darinya.

Sungguh Rasulullah saw. berlepas diri dari seorang perempuan yang mengeraskan

suaranya dengan tangisan dan ratapan ketika musibah menimpanya, perempuan

yang memotong rambutnya ketika musibah menimpanya dan perempuan yang

menyobek bajunya ketika musibah menimpanya."a

Imam Ahmad meriwayatkan dai Anas ra.. Dia berkata, Rasulullah saw.

membaiat kepada kaum wanita agar mereka tidak meratap. Mereka berkata,

wahai Rasulullah, sesungguhnya para wanita di masa jahiliah menjadikan
ratapan sebagai penenang jiwa, mungkinkah kami melakukannya dalam Islam?

Rasulullah saw. menjawab,"Tidak ada ratapan dalam Islam."5

Berkabung dalam pandangan lslam

Seorang perempuan boleh berkabung atas kematian kerabatnya selama tiga

hari jika ia telah mendapat izin dari suaminya. |ika lebih dari tiga hari, maka

hukumnya haram, kecuali jika yang meninggal dunia adalah suaminya. Bahkan

ia mesti berkabung sampai masa iddahnya berlalu, yaitu selama empat

HRMuslim kitab"al-lanhiz" bab"at.TasydidJi an Niydfuah." [29] jilid IV, hal:644.Tirmidz|
kitab " al - J andizl' bab " Karah i y y a t u a n -N i y dh aU' | rco rl j ilid III, hal: 3 r 6 l
HR Muslim kitab " al-landiz)' bab " at-Tasydid f an-Niyhllahl' [zgl jilid IV hal: 644. Imam
Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid V, hal: 324,343.
HR Bukhari kitab " al-JanAizl' bab " Mh yunhh an anin NAh wa al-Bukhi wa az-Azajri an
Dzdlikal' jilid II, , hal: ro6. Muslim kita6"al-JanAizl'bab"at-Tasydtdf an-Niyahatii' ll:]
jilid II, hal: 6a5. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid III, hal: i97, jllid V , hal: 84,
85, dan jilid 6, hal: 4o8.
HR Bukhari kitab" al-lanAiz," bab " Md Yunhd min al-flalqi'inda al-Musibahl' jrlidtl,hal:
ro3.. JVluslim kitab "al-imAnl'bab "Tabrtmu Dharbi al-Hudfid wa Syaqqil al-liyhb wa ad-
Dua'bi Da'wa al-lhhiliyyah)' Ir6zl iilid I, hal: roo.
HR Ahmad dalam Muinad Ahmaci jilid lll. hal: r 97, jilid V hal: 84, 85 jilid VI, hal: 4o8
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bulan sepuluh hari. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah saw. yang bersumber

dari Ummu Athi11'ah. Rasulullah saw. bersabd a, " l anganlah s eo rang p er empu an

berkabung atas kematian seseoranglebih dari tiga hari, kecuali yang meninggal

dunia adalah suaminya. lika yang meninggal dunia adalah suaminya, maka

ia menjalani iddah selama empat bulan sepuluh hari. Ia tidak boleh memakai

pakaian yang berwarna (mencolok) kecuali yang biasa dipakainya, tidak boleh

bercelak, tidak boleh memakai parfum, tidak boleh menghias kuku dan tidak boleh

merias rambut, keunli jika ia telah bersuci (dari haid), maka io boleh ntetnakai

Parfum untuk menghilangkan bau badannya yang tidak sedap."'

Anjuran Membuat Makanan untuk Keluarga Orang yang

Meninggal Dunia

Abdullah bin Jifar berkata, Rasulullah saw. bersabda,

;j"!.;i lei rb ,JGL;; fv \i:;\
"Buatlah(makannn) unhk keltrarga la'far. Sesunggulmrya in teluh rnendapat-

ksn musibah ynng mentbtntnya sibuk. ": HR Abu Daud, Ibnu Majah dan

Tirmidzi. Dia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

Islam menganjurkan untuk melakukan hal ini, karena ia termasuk bagian

dari kebaikan, dan menjadi sarana untuk merekatkan hubungan keluarga dan

tetangga.

imam Syaf i berkata, hal yang amat dianjurkan adalah membuat makanan

untuk keluarga orang yang meninggal dunia sehingga mereka tetap merasa

kenyang baik siang maupun malam. Perilaku ini termasuk sesuatu yang sunnah

dan kebiasaan yang sering dilakukan ahlul al-Khair (orang yang selalu melakukan

kebaikan).

Para ulama menganjurkan agar keluarga orang yang meninggal dunia

dibujuk sehingga mereka rnau makan. Hal ini bertujuan agar fisik mereka tidak

' HR Bukhari kitab "ath-Thaldq)' bab "Talbasu al-Hiddah Thiyhbah al-Asbl' jilid VII, hal:
78. Abu Daud kitab "ath-Thalhq)'bab "Fi md ta'tajtanibuhu al-lvIu'taddatu Ji 'iddatihii'
Iz3oz], jilid III hal : 3or. Ibnu Majah kitab " ath-Thaldq)'bab"HaI Tahiddu al-Marhtu'ala
GhairiZaujih6"Izo8z]jilidI,hal:62+,6is.Ad-Darimikitab"arh Thal6q)'bab"an-Nahyu
'anil Marati az-Zinatu ft al-'Iddahl' iilid II, hal: 167, L68.Imam Ahmad dalam Musnad
Ahmad jilid V hal: 85, jitia Vtt, hal: 4o8.

' HR Abu Daud kitab "al-Janhizl' bab "Shanbtu Thadnt liahli al-Mayyitl' [3 r3z], jilid III,
hal: r9r. Tirmidzi, k\tab "al-lanhizl' bab "MA jAh f -Atlfthaknti Yashna'u li ahli al-Baiti
Igg8] jilid tll . hal: r9r. Tinnidzi kita6"al-janhiz,"'bab"Ma jih Ji -Aththahmi Yashna'u li
ahli al-Baitil'IqqS] jilid III , hal: 3r4.Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan shahih. Ibnu
Majah kitab "al-janaiz,"bab"Md iAhf -Aththahtni Yashna'uIi ahli al-Baiti:' I16ro] jilid r
halaman 5r4. Iriam Ahmad dalam L4usnad Ahmad jilid r, hal: zo5. jilid 6 , hal: z7o.
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lemah disebabkan keengganannya untuk makan karena rasa duka ataupun malu.
Para ulama juga mengatakan bahwa membuat makanan bagi perempuan yang
meratap atas meninggalnya keluarga hukumnya tidak diperbolehkan. sebab,

dengan membuat makanan untuk mereka, berarti membantu mereka melakukan
sesuatu yang dilarang.

Para ulama sepakat bahwa bagi keluarga yang ditinggal dimakruhkan mem-
buat makanan untuk orang lain (para pelayat). Karena hal yang sedemikian akan
semakin menambah beban yang dirasakannya juga akan menyibukkannya. Dan
hal yang sedemikian termasuk kebiasaan yang sering dilakukan kaum jahiliah.
sebagai landasan atas hal tersebut adalah hadits Rasulullah saw., di mana sahabat

]arir berkata, kami biasa berkumpul dengan keluarga orang yang meninggal dunia.
Dan membuat makanan setelah yang meninggal dikebumikan termasuk bagian
dariniydhah (meratap). Bahkan sebagian ulama menyatakan haram bagi keluarga

orang yang meninggal dunia membuat makanan (untuk orang lain).

Ibnu Qudamah berkata, jika memang hal itu dibutuhkan, maka hal yang
sedemikian tidak mengapa. Sebab para pelayat yang datang dari desa dan
tempat-tempat yang jauh menginap di rumah keluarga orang yang meninggal
dunia. Dengan demikian, keluarga orang yang meninggal dunia harus tetap
menghormati mereka (sebagai tamu).

Hukum Menyiapkan Kain Kafan dan Tempat Pemakaman
Sebelum Ajal Tiba

Imam Bukhari menyatakan dalam bab, orangyang mempersiapkan kain kafan
pada masa Rasulullah saw., dan tindakan ini tidak diingkari oleh para sahabat.

Diriwayatkan dari Sahal, bahwasanya ada seorang wanita yang datang
menemui Rasulullah saw dengan membawa burdah yairg sudah ditenun. Di
mana, burdah tersebut memiliki dua sisi yang ada rumbai-rumbainya.

Sahal bertanya, 'Apakah kalian tahu, apa yang dimaksud dengan burdah?"

Mereka menjawab, "yaitu Syamlah (kain yang longgar)."

"Benar," sahut Sahal.

Perempuan itu berkata, 'Aku telah menenunnya sendiri, dan kedatanganku ke

sini dengan harapan agar burdah ini engkau kenakan, wahai Rasulullah saw."

Rasulullah saw. Iantas mengambil burdah yang dibawa wanita itu, lalu
mengenakannya dengan rasa senang, lalu keluar menjumpai kami.

Melihat hal itu, ada seseorang yang memuji atas keindahanburdahtersebut.
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Ia pun berkata, alangkah indahnya sekiranya aku mengenakan burdah ituz.!

Para sahabat berkata, "Burdah itu memang indah dan Rasulullah saw. amat

membutuhkannya. Engkau tahu bahwa Rasulullah saw tidak akan menolak

apapun yang diminta dari beliaul'

Lelaki tersebut menjawab, "Demi Allah, aku tidak meminta burdahitu untuk

aku kenakan . Tapi aku ingin agar burdah itu menjadi kain kafanku nanti."

Sahal berkata, 'Akhirnya, burdah tersebut menjadi kain kafan lelaki yang

pernah memintanya dari Rasulullah sawl"

Al-Hafidz, Ibnu Hajar al-Atqalani berkata, sebagai bentuk catatan atas apa

yang disampaikan Imam Bukhari dengan pernyataan, "tanpa ada yang meng-

ingkarinya". Sementara pengingkaranyang terjadi saat itu adalah pengingkaran

atas permintaan salah seorang lelaki kepada Rasulullah saw. atas burdah yang

beliau kenakan. Tapi pada saat lelaki tersebut menjelaskan bahwa burdahyang

ia minta dari Rasulullah saw. bukan untuk dikenakan tapi untuk dijadikan

sebagai kain kafan. Dan hal ini tidak mereka ingkari.

Dari peristiwa di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum menyiapkan

kain kafan ataupun yang lain sebelum meninggal dunia adalah boleh.

Ibnu Hajar berkata, Ibnu Bathah mengatakan, "Hadits tersebut memberikan

suatu pelajaran untuk mempersiapkan sesuatu sebelum ia dibutuhkanl'

Lebih lanjut, Ibnu Hajar berkata, "Sekelompok orang-orang yang saleh telah

menggali tempat pemakamannya sendiri sebelum mereka meninggal dunial'

Namun demikian, Zaid bin Munir menyangganya dan berkata, bahwa

tindakan yang sedemikian itu tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah saw.

|ika memang hal tersebut termasuk sesuatu yang dianjurkan, tentunya banyak

di antara para sahabat yang melakukannya.

Aini berkata, "Tidak adanya para sahabat yang menggali tempat pemakaman-

nya untuk dirinya sendiri bukan berarti mempersiapkan tempat pemakaman

hukumnya tidak boleh. Karena, apa yang dianggap baik oleh kaum Muslimin, hal

itu merupakan kebaikan di sisi Allah swt.. Terlebih lagi jika yang melakukannya

adalah sosok orang yang saleh."

Ahmad berkata, "fika ada seseorang yang telah menyiapkan tempat

pemakaman dan berwasiat kepada keluarganya agar ia nanti dimakamkan di
tempat itu, maka hal seperti ini juga diperbolehkan."

HR Bukhari, kitab"al-lanhiz"bab"Manlst'adda al-KafanJi Zamai an-NabiyyifalamYunkar
'alahl' jllid Ii, hal: 98.
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Dalam sebuah riwayat disebutkan, bahwa LJtsman, Aisyah dan Umar bin
Abdul Aziz melakukan hal yang sedemikian.

Anjuran untuk berdoa agar Meninggal Dunia di Tanah Haram

Keinginan (baca: berdoa) untuk dapat meninggal dunia di tanah haram
merupakan hal yang dianjurkan. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hafshah ra.. Dia berkata bahwasanya

Salyidina Umar pernah berdoa,

\:,44 ?1, #'
"Yq Allah, anugeraltkan padaku sahid di jalan-Mu dan jadikan kemotienku di

tanah tempat kelahirln rasul-Mu."

Aku berkata kepada Umar, "Mungkinkah hal itu akan terjadi?"

Umar menjawab, "Insya Allah, Allah akan mengabulkan keinginanku."'

Thabrani meriwayatkan dari fabir ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

yV,i.;"r, _: f F,:i ety U
"Siapa yang meninggal dunia di salah sntu tanah haram, maka ia skqn

dibangkitkan dalsm keadasn aman di hari kiamat."

Di antara mata rantai yang meriwayatkan hadits ini ada yang bernama
Musa bin Abdurrahman yang menurut pandangan Ibnu Hibban termasuk
sosok yang tsiqht. Ada juga yang bernama, Abdullah bin Mu'mil. Imam Ahmad
memandangnya sebagai sosok yang dhaif, sementara Ibnu Hibban berpendapat
bahwa ia termasuk sosok yang tsiqah.

Meninggal secara Mendadak

Abu Daud meriwayatkan hadits yang bersumber dari Abdullah bin Khalid
as-Sulami, seorang lelaki dari sahabat Rasulullah saw.. Pada suatu kesempatan, ia

mengatakan dari Rasulullah saw., dan pada kesempatan yang lain ia menyatakan
dari Ubaid. Dia berkata,

' HR Bukhari kitab "Fadhail al-Madinah" bab "Haddatsand ..." jilid III, hal: 3. Kitab "a/-
Iihad)' bab " ad-Dua' bi al-lihhdi li ar-Rijali wa an-Nisdi" jilid IV: hal: r 9.
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"Mnti mendadnk merupaknn ctkibat dari pencabutan nyazua yang disertai

amarah."1

Hadits ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu

Hurairah dan Aisyah. Dan semuanya mendapatkan tanggapan yang berbeda.

Azdi berkata, hadits ini memiliki beberapa jalur riwayat yang bersambung

sampai Rasulullah saw. secara sahih.

Hadits yang bersumber dari Ubaid ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

Mata rantai dari yang meriwayatkan hadits ini adalah thiqht. Hadits ini adalah

mauq|f fterhenti pada sahabat) narnun hal itu tidak masalah, karena apa yang

disampaikannya tidak bersumber dari logika, tapi sesekali ia menyandarkannya

(pada Rasulullah saw).

Balasan bagi Orang yang Anaknya Meninggal Dunia

Ada beberapa hadits Rasulullah saw. yang menjelaskan balasan bagi orang

yang diuji Allah swt. dengan diambilnya anak yang disayanginya.

r-. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda,

o 'r,o.' t'."i" o .tt 'i:..t1 -r 6

_l;.; aAt nr oti;i Yl e^:..Jr 
'."i15 'J ix I e;" J:J j, _..6t , t-

o'

;_i(t *;;
"Titiaklatt manusia dari umnt Islam yang telalt meninggal dunin tigo orot ryo
yang belum pernah ntelakukan maksint kecunli Allah swt. akan memasukknn

ke dalsm surga atas rahmst dan keutafiaan-Nya bngi mereka.")

2. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Rasulullah

saw bersabda,

t, . t" ' :

)Ul J/, (t*- (J jtf ,rJlr t tN tiJ .:r, ;frlr uji

" siapapun di arltura pa'ra wanita yang ditinggal mati otrt iigo anaknya, maka

mereka nkan metladi penghalang dari nerakn." 3

' HR Abu Daud kitab "al-laniiz" bab"Mautu al-Fuihti)' [3rro] iilid III, hal: r84, r85. Kata
" dsif' arttnyaadalah marah. Kematian secara mendadak merupakan hal yang tidak disenangi
kebanyakan orang. Karena dengan kematian semacam ini, ia telah kehilangan kesempatan
untuk menebus dosa dan mendapatkan pahala dari sakit yang dideritanya, dan ia juga bisa
segera bertaubat dan beramal saleh.

' HR Bukhari kitab "al-lanhiz," bab "Fadhlu man Mhta lahu Waladun Fahtasaba. Wa
Qhlallhhu Azza Wajalla: Wa Basysyris Shdbirin," jilid II, hal: 92., HR Bukhari kitab "al-lanhiz," bab "Fadhlu man Mhta lahu Waladun Fahtasaba. Wa
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Seorang perempuan bertanya, bagaimana kalau yang meninggal dua?

"Termasuk bagi yang ditinggal dua anaknya|' jawab Rasulullah saw

Usia Rata-rata Umat Rasulullah saw.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya

Rasulullah saw bersabda,
.,,j to,. o. ari:". ...o,.,)) ).'.r-,:" f*tS -r:**ir JI ;,+-lr _.,*

"Llsia umntku arlalalt antsrs ,:ro* prirt 
'rr*poi

sekali di rmtoro mereka yang melebili dari itu."'

t,
r' -"i tr'"-i
t.c ljJI JL&'I

tujuh puluh, dan laranS

Kematian merupakan Ketenangan

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya

saat Rasulullah saw melawat jenazah, beliau bersabda, bersabda, "Orangyang

tenang atau orang yang tenang (dari gangguannya)."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah saw., apa yang dimaksud dengan

orang yang tenang dan orang yang tenang dari (gangguannya)?"

Rasulullah saw. menjawab,

Jl r-^rri; u-Ur -; i, &i" j,.r.ijr -u,lr

e.'"., ".".. r,",. r.i r"
urj_lrj '.7:!r'r;)Ur; !fJ' *..

" seornng hamba yang beriman, ia akan beristirahat dari lelahnya durio do,

penderitaannya dan beralih untuk mendapatkan rahmst Allnh swt.. Dan bagi

orang yang durjana, orang lain, suatu negara, pepohonan dnn binatang ternak

ak an m er as a t e n an g ( d nr i ul ah ke j aha t anny a) . " 
)

Qhlallkhu Azza Wajalla: Wa Basysyris Shhbirin," jilidll, hal: 92. Muslim kitab " al-Birru wa
ash-Shilah wa al-Adab," bab "Fadhlu man Yamhtu lahu Walaciun Fayahtasibuhu." Itst)
jilid IV hal: zoz8, zoz9.
HR Ibnu Majah kitab "az-Zuhdu," bab"aI-AmaI wa al-Ajal." [a236] jilid II, hal: r4r5.
HRBukharikitab"ar-Riqhq"bab"Sakardtal-Mautl'jilidIIX,hal: r33.Muslimkitab"dl-
Iandiz" bab"MA jAhfi Mustarih wa Mustarah minhi' [6r] jilid II, hal: 6s6
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MENGURUS |ENAZAH

Untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan mayat, mulai
dari memandikan, mengafani, menyalati dan mengebumikan adalah
wajib. Uraian lebih detailnya sebagai berikut:

n Hukum memandikanlenazah.

Para ulama secara umum berpendapat bahwa memandikan mayat
hukumnya adalahfardhu kifayah. Dalam artian, jika ada sebagian orang
yang telah menjalankannya, maka kewajiban untuk melaksanakannya
telah gugur bagi sebagian yang lain. Hal ini dalam rangka melaksanakan
perintah Allah swt. dan memenuhi hak bagi kaum muslimin.

* lenazah yang wajib dimandikan dan yang tidak wajib.

Mayat orang yang beragam Islam wajib dimandikan, kecuali kalau
mereka terbunuh dalam peperangan di tangan orang-orang kafir.

* Memandikan bagian tubuh jenazah.

Ulama fiqih berbeda pendapat mengenai kewajiban memandikan
potongan bagian tubuh seorang Muslim. Imam Syali'i, Ahmad dan Ibnu
Hazm berpendapat, bahwa potongan bagian tubuh mayat tetap harus
dimandikan, dikafani dan juga dishalati. Imam Syaf i berkata, telah
sampai kepada kami suatu berita di mana ada se seekor burung yang
menjatuhkan daging' di kota Mekah, yang kala itu sedang berlangsung
perang Jamal. Setelah di amati, dan melalui cincin yang ada, akhirnya
dapat disimpulkan bahwa potongan tangan tersebut adalah tangan
Abdurrahman. Para sahabat akhirnya memandikan, mengafani dan

' D€-g y.trg j"trh maksudnya adalah potongan tangan Abdur rahman bin'Itab bin Asid.
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menyalatinya. Imam Ahmad berkata, 'Abu Ayyub pernah menyalati
(potongan) kaki, dan Umar juga pernah menyalati tulang."

Ibnu Hazm berkata: Apapun bagian dari umat Islam, ia mesti dimandikan,
dikafani dan dishalati, kecuali jikayangbersangkutan mati dalam keadaan

syahid. Lebih lanjut ia berkata, Bagi orang yang menyalati bagian tubuh
dari mayat, ia tetap berniat sebagaimana ia menyalati mayat yang anggota

tubuhnya masih utuh.

Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat, Iika anggota tubuh mayat
lebih dari separuh, maka ia dimandikan, dan dishalati. Tapi jika anggota

tubuhnya kurang dari setengah, maka potongan anggota tubuh tersebut
tidak perlu dimandikan, ataupun dishalati.

* Orang yang syahid (di jalan Allah), tubuhnya tidak perlu dimandikan.

Bagi seseorang yang terbunuh di tangan orang kafir di medan perang, maka
mayatnya tidak wajib dimandikan, meskipun yang bersangkutan dalam
keadaan junub.'

Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dikafani dengan pakaian
yang ia kenakan selagi masih layak (dan cukup) untuk dijadikan kafan.

|ika kurang, maka sisanya harus disempurnakan. Apabila lebih dari yang
semestinya, maka yang lebih bisa dikurangi (dipotong). Orang yang
meninggal dunia dalam keadaan syahid juga tidak perlu di mandikan;
ia langsung dikebumikan meskipun tubuhnya masih banyak berlumuran
darah.

Imam Ahmad meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

W -A l1 ;at a"y.\<:- t* r, _f ')i 
a"; F j,r $r,:j I

" langanlah kslian menmndikan n'urOo lporo ,yrt oil karens setiap luka atau

tetesan darahnyn akan menjadi misk (minyak) di hari kiamqt nanti."

Rasulullah saw. juga memerintahkan jenazah para syuhada yang ikut
berperang di jabal Uhud supaya tidak dimandikan, dikebumikan dengan

darah yang melumuri tubuhnya dan juga tidak dishalati.'

Imam Syaf i berkata, "Mungkin sebagai alasan mengapa lumuran darah

' Orang yang mati syahid dalam keadaan f unub, dalam pandangan Imam Malik, ia tidak
perlu dimandikan. Yang paling benar ailalah pendapal dari Iinam Syaf i. Muhammad
dan Abu Yusuf melihat, dan ini bisa dijadikan-sebagii landasan, bahwa saat Handzalah
terbunuh dalam medan perang yang saat itu ia dalam-keadaan junub, Rasulullah saw. tidak
memandikan mayatnya.

' HR Ahmad d,alam Musnad Ahmad, iilid III, hal:299.
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mereka dibiarkan dan tidak perlu dimandikan, agar kelak pada saat mereka

bertemu dengan Allah swt., mereka bertemu dengan-Nya bersama luka-

luka yang ada ditubuhnya. Di samping itu, dalam sebuah hadits juga

dijelaskan bahwa darah yang mengalir dari luka para s1'uhada, baunya akan

berubah menjadi bau minyak misk yang sangat harum. Mereka juga tidak
perlu dishalati, karena sudah cukup Allah swt. yang memberi kemuliaan

kepada mereka. Hal ini juga mengandung hikrnah tersendiri, yaitu untuk
memberi kemudahan bagi kaum Muslirnin yang lain, sehingga mereka

tidak disibukkan dengan urusan tubuh mereka yang penuh dengan luka,

yang itu semua dapat menarik rnusuh untuk kembali menyerang mereka.

)uga agar keluarganya tidak bersedih dengan melihat kondisinya."

Ada yang berpendapat bahwa orang yang meninggal dunia di medan

perang, mereka tidak perlu dishalati karena pada dasarnya shalat dilakukan

untuk orang yang mati, sementara orang yang syahid pada dasarnya ia tetap

hidup. Shalat juga dapat membantu mayat, sementara orang yang syahid

tidak membutuhkan itu semua, bahkan merekalah yang akan membantu

orang lain.

Orang yang syahid tapi tetap dimandikan dan dishalati.

Orang yang ikut berperang, tapi kematiannya bukan di medan perang,

mereka tetap digolongkan sebagai syahid. Meskipun demikian, ia tetap

dimandikan dishalati. Rasulullah saw. pernah memandikan sebagian di
antara mereka. Kaum Muslimin juga memandikan dan menshalati j enazah

Salyidina Umar, Utsman, dan Ali saat mereka wafat, meskipun mereka

termasuk syuhada. Berikut ini beberapa orang yang syahid, tapi tetap

dimandikan dan dishalati:

1. Dari fabir bin Atik. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

' / , 'o u .. !,ri.",. .-. :"._", . tt. ,.-.i,:*4: 3;St't t4: t'r,aSl .11 ,i:; J J.ij' 6,* ! rt +;.-tt
i u ; ^ ,'.,"" o'o : ,

-;J'; +, j'4t --w j'-W i'*)lr , -r:+: -;' ->r' ---w:
;.''"": -:: :,"';ii""'' "" r'r'-i4; g^*,;.rj-J;l;ttj t:."t *:;lr i.^*j r;;

"Ada tujuh lrang vang diktttakart syahid selain ornng yang terbunult

dnlnnr peperflngan; Orang yang nteringgal karenn petryakit tha'un,

orang yang meninggal karenn tenggelam, orang yang meninggal karena

penyakit ynng ntengakibatkan hatttk darr demam, orang yang meninggnl

karena sakit perut, orang yang meninggal karens terbnkar, orang ynng

meninggal karenq kebaknran, orsng vang meninggnl karena
il

tl

,
li

ll
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tertimbun reruntuhan dan orang yang meninggal karena melahirkan."l

HR Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Hadits ini masuk dalam kategori

hadits shahih.

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bertany a," Menurut
kalian, siapa orang yang dikatakan syahid?" Para sahabat menjawab,
"Wahai Rasulullah saw., yang dikatakan syahid adalah orang yang

terbunuh (saat peperangan) di jalan Allah swt."

"Kqlau demikian, amat sedikit orqng yang syahid dari umatku," sahut

Rasulullah saw.

"Kalau demikian, siapa lagi orang yang dikatakan syahid, wahai

Rasulullah saw.l' tanya para sahabat.

Rasulullah saw. menjawab

-,. o..to : t:'.. .". . .,, o.. ro '. .r:'-. ." '.:,.
j;Lr;,er.r J=ii ."iJ AJJI _k- J JU _., 1 -!3i ,'€J a,Sl _1.-- .,.r Ji;*

t^ - ', .: , n^' -'.'r, ,1 ,", . , :,, ro ,. .'r', . "i,,",.t:*" i"rJ\i *: * _ut .,l -,u ;-.'1 ^kj * jrttdr .,
"Orrrg yan'.g terbunutt drrln,n (peperangan) ai io,ton Alla'h, moka ia

srlahid, orang yang rneninggal saat nrcnjalnnkafl ketaotan adnlalt synlid,
orang ynng nrcninggal sebab penyakit tha'un adalah syahid, orang ynng

meninggal sebab penynkit perut adolah syahid dan orang yang meninggal

knrenn tenggelant ndalnlt synhid. "2 HR Muslim

Dari Sa'id bin Zaid, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

u , -t1 ";, i '" .,', " . ,r'-
4 * ol-ot lj: F j: r*;;sr *r

"Oranpl yartg terbuttul, korrru nrr,rprrtolrnrrko, trortn,ryn, * nrtrrloh

synhid; Orang ynng terburruh knrens mempertnhanknn agamanya,

ia sdalah sVahid; Orang yang terbunuh karenn ntempertahanknn

kelunrganyn, ict adalnh syahid."3 HR Ahmad dan Tirmidzi. Dan ia
menyatakan bahwa hadits ini shahih.

HR Ahmad dalam lvlusnad Ahmad. jilid V hal: ++6. Abu Daud kitab "al-lanhiz," bab
"Fadhlu man Mdtaf ath-Thtr'in." [_rrrr] lllid III, hal: r85.
HRMuslim kitab"al-ImArafr," bab "Baydnu asy-Syuhaddk." Ir6s] jilid III, hal: r5zr.
HR Ahmad dalam Musnad Ahmacl, jilid ll. hal: :,2r, z. z3.Tirmidzi kitab "ad-Diyat," bab
"MA fthJt Man Qutila dAna Mhlihifahuwa Syahid." Irazr] jilid IV, hal: 3o.

)

l.
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lenazah Orang Kafrr Tidak (Wajib) Dimandikan

Kaum Muslimin tidak diwajibkan untuk memandikan jenazah orang kafir.

Sebagian lain berpendapat bahwa kaum Muslimin diperbolehkan memandikan
jenazah orang kafir. Dalam pandangan Imam Malik dan Ibnu Hambal, kaum

Muslimin tidak diwajibkan memandikan, dan mengafani jenazah tetangganya

yang meninggal dalam keadaan kafir. Namun, apabila dikhawatirkan jenazah

tersebut tidak ada yang mengurusinya, maka ia wajib mengurusnya. Pendapat yang

mereka kemukakan berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad,

Abu Daud, Baihaki, dan Nasai, bahwasanya Sayyidina Ali berkata: Aku berkata

kepada Rasulullah saw.," Sesungguhnya pamanmu yang sudah tua dan tetap dalam
kesesatannya telah meninggal duniq!" Rasulullah saw. lantas bersabda, "Pergilah,

kuburlah bapakmu dan jangan berbuat apapun hingga kamu kembali padaku!" ,

Salyidina Ali berkata, lantas aku pergi untuk menguburkannya. Dan setelah

selesai, aku menemui Rasulullah saw. dan beliau menyuruhku untuk segera

mandi. Setelah itu, beliau mendoakanku.

Ibnu Mundzir berkata, "Berkenaan dengan cara memandikan jenazah,

tidak ada sunnah yang harus diikutil'

Ad Memandikan Jenazah brs
Yang harus diperhatikan saat memandikan jenazah adalah hendaknya air

mengalir sampai ke seluruh tubuhnya dalam sekali guyuran, meskipun si mayat
dalamkeadaan junub ataupun haid. Dan hendaknya jenazah diletakkan ditempat
yang agak tinggi dan semua pakaian yang menutupi badannya dilepas.' Dan
untuk tempat pemandiannya, hendaknya diberi srifir untuk menutupi auratnya.

Kecuali bagi mayat yang belum balig. Bagi orang yang tidak berkepentingan,

sebisa mungkin ia tidak melihat butuh mayat. Bagi yang memandikan mayat,
hendaknya ia memiliki sifat amanah, saleh dan dapat dipercaya, Dengan harapan,

jika ia sesuatu yang baik dalam diri mayat (pada saat memandikan), ia akan
memberitahukan kepada orang lain. Dan ketika mendapati sesuatu yang

' HR Imam Ahmad dalam.Musnad Ahmad jilid II, hal: 22r,223. Tirmidzi kitab "ad-Dhiydt"
bab"Md lhhfi man Qutila duna Mdlihi fahua Syahidunl' Irazr] jilid 4 , hal: 3o

' Im_am Syaf i berpendapat bahwa mayat yang dimandikan dehgan tetap mengenakan
pakaian.akan lebih baik. Asal, baju yang dikenakannya tipis, sehi-ngga air-dapat ireresap
pada tubuhnya, karena Rasulullah saw. saat dimaridikan (ketikTeliau wifat), beliau
dalam keadaan berpakaian. Yang lain berpendapat hal tersebut hanya diperuntukkan bagi
Rasulullah saw secara khusus. Sedangkan yang umum bagi kita, mayat dlmandikan dalair
keadaan telanjang kecuali auratnya (baca: kemaluannya).

I
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tidak baik, ia mampu menyembunyikan dan merahasiakannya. Ibnu Majah

meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda,,

t: "l '? .',, , ),-" - o, 
" j,,JlJ"w' e uJ, ry,

"Hendaklah ornng yang memandikan mnynt kalian adalah orang yang dapat

dipercaya."2

Bagi orang yang memandikan, ia wajib berniat karena dirinyalah yang men-

dapatkan kepercayaan untuk memandikan. Kemudian ia mengurut perut mayat

dengan lembut agar apa yang masih tersisa dalam perutnyakeluar, membersihkan

najis yang masih melekat pada tubuhnya. Ketika pada ingin membersihkan

pada bagian kemaluan, hendaknya tangan orang yang memandikan dibalut

dengan kain, sebab menyentuh kemaluan merupakan hal yang dilarang. Setelah

itu, mayat diwudhukan sebagaimana wudhu untuk melakukan shalat. Hal ini

berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

^ 
| ,o

Y:yls, e,,;'t U6,ii,
" Mulailah pnda yang bagian kanan dan anggota wudhu."3

Tujuan dari wudhu bagi mayat adalah untuk memperbarui tanda bagi orang

Mukmin berupa cahaya yang terpancar dari tubuhnya di hari kiamat.

Setelah itu, jenazah diguyur dengan air dan sabun, atau hanya dengan

menggunakan air yang jernih sebanyak tiga kali dan di mulai dari anggota

tubuh bagian kanan. fika dengan tiga kali guyuran dirasa belum cukup untuk

membersihkan badan jenazah atau adanya hal lain, maka bisa ditambah hingga

lima atau tujuh kali guyuran. Dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim

disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

otoi,' ' ,1 ojii; ,rt -.u; j.. ';si ii e.; ":\ (-t \i trt i1 ir{; 
(}, kry'

"Mandikan' jern'znh dengan hitttngttn ganjit, tiga,Iinn, trtiuha atntt lebih drtri

itu jika kalian menghendakinyn."s

' AMr'^rrr(.rangyangdapatdipercaya) makudnyaadalah orangyangbisamerahasiakan sesuatu

yang tidak pantad irntik diketahui banyak orang jika ia mendapatinya pada saat memandikan.

' HR lbnu Majah kitab "al-Janhiz" bab"Md fthfi Ghasli al-Mayyitl'Irar] jilid I, hal:49,
, HR Bukharikitab"al-lanaiz" bab"MhYustahabbu anYughsalaWitrni' jilidllhal 93. Muslim

kiiab"al-lanAiz" bab"Fi Ghusli al-Mayyit" Iro] jilid II, hal:646. Abu Daudk\t^b"allanAiz:'
bab "Kaifa Ghaslu al- Mayyitl' lzrysl jilid I lI ,'hal: r 94. Ibnu Majah kitab " al-landizl' bab
"MA ldhfi Ghusli al-Mayyitl' l4ssljiiid I, hal: r49. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad
jilid 6, hal: 4o8.

o Ibnu Abdul Bar berkata: Saya tidak mendapati orang yang berpendapat dibolehkannya_sampai
tujuh kali. Ahmad dan Ibnu Mundzir tidak senang dengan orang yang membolehkannya
hingga ke tujuh kalinya.

I HR Bukhar kitab "al-lanhiz" bab " Md Yustahabbu an Yughsala Witran" jilid I , hal: 93.
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Ibnu Mundzir berkata, "Sesungguhnya banyaknya guyuran bagi mayat

diserahkan kepada orang yang memandikan, tapi sesuai dengan syarat yang

telah disebutkan sebelumnya, yaitu ganjil."

jika jenazah yang dimandikan perempuan, bagi yang memandikan disunnah-

kan untuk mengurai rambutnya saat dimandikan kemudian memintalnya lagi dan

diarahkan ke bagian belakang. Dalam sebuah hadits dari Ummu Athiyah diriwayat-

kan bahwa ia memintal rambut putri Rasulullah saw. dengan tiga pintaian. Hafsha

binti Sirrin bertanya kepada Athiyah,'Apakah mereka mengurai pintalan rambutnya

dan memintalnya lagi dengan tiga pintalanl'Ummu Athiryah menjawab, "Iyal"

Dalam riwayat Muslim dengan redaksi: Lalu kami memintal rambutnya

dengan tiga pintalan; dua di pinggir dan yang satu di bagian ubun-ubun.'

Dalam kitab Shahih lbnu Hibban disebutkan bahwa perintah untuk

memintalnya menjadi tiga pintalan berdasarkan sabda beliau,"Dan jadikan

rambutnya menjadi tiga pintalan)'

Setelah selesai dimandikan, badannya dikeringkan dengan kain yang bersih

agar kafannya tidak basah (karena air yang menempel di badannya), dan mem-

balurnya dengan minyak wangi. Rasulullah saw. bersabda,"lika kalian memberi

wewangian kepada mayat, maka berilah dengan hitungan ganjil."3 HR Ibnu

Baihaki, Hakim dan Ibnu Hibban. Dan hadits ini dinyatakan shahih.

Wail berkata, Sayyidina AIi memiliki minyak wangi, dan ia pernah ber-

wasiat, jika nantinya meninggal dunia agar tubuhnya dibalur dengan minyak

tersebut. Ia juga berkata, "Minyak ini adalah sisa minyak dibalurkan pada tubuh

Rasulullah saw"

Berkaitan dengan memotongkuku mayat, memotongkumisnya, atau men-

cabut rambut ketiaknya, mayoritas para ulama menyatakan makruh. Sementara

Ibnu Hazm menyatakan boleh.

aun UuU'flol Tukfanu al-Marhtu fi lzkri ar-Rajultl'iilid L hal:94 dan bab "Hal Yujhlu
al-KaJira fi Akhiiihi: jilid I, hal: 94. Muslim k[tab "al-lanaiz," bab "Fi Ghusli al-Mayyiti'
[:6] jilid II , hal: 646. Irg, qol jilid ll, hal: 6q2,6+8. Abu Daud kitab"al-lanAii'bab"Kaifu
Ghaslu al-Mayyll." [3 r 4z I jilid III , hal: r 93. Tirmidzi kitrb"dl-IanAizl'bab" Ma ldhJi Ghasli
al-Mayyit" [qqo] jilid III, hal: 3o6. Ibnu Majah kitab "al-lanhiz]'bab"Mh lhhfi Ghasli al-
Mayyit)' Ir+s8, r+sg] jilid I, hal: s68, q6g.

HR Bukhari kitab"al-Jandiz" bab"Naqdhu Sya'ri al-Marhti" jilid II hg+,9s. Muslim kitab
"al-landizl'bab "Fi Ghasli al-Mayyitl' ltz, tsl jilid II, hal: 6+2. Abu Daud kitab "al-Iankiz|
bab "Kaifu Ghasli al-Mayytrj' Ir r+r] jilid III, hal: r94. Timidzi kitab " al-Janhiz," MA ldh fi
Ghusli al-Mayyitl' [ggo] jilid III ,hal:3o2.
HR Muslim kitab "al-JanAizl' bab "Fi Ghusli al-Mayyit" [+r] jilid III, hal: 648. Artinya:
Karni menjadikan rambut beliau menjadl seperti tiga.'Setiap sep6rtiga kami pintal, sehingga
keseluruhan ada tiga pintalan. Dua pintalan bagian belakang dan satu pintalan di depan.
Mustadarak Hakim kitab "al-Janhiz," Ir3ro] iilid I, hal: 5o6. Hakim berkata, hadits ini
shahih dalam syarat Muslim tapi dia tidak mi:riwayatkannya. Dzahabi juga mengatakan
hal yang sama.
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Para ulama sepakat, jika ada sesuatu (baca: kotoran) yang keluar dari perut

mayat setelah ia dimandikan dan sebelum tubuhnya dibalut dengan kain kafan,

maka tempat keluarnya kotoran tersebut harus dicuci lagi.

Sementara itu, para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban untuk

menyucikannya (wudhu)lagi. Adayangberpendapat, ia (mayat) wajib disucikan.

Ada pula yang menyatakan tidak wajib.' Ada juga yang berpendapat bahwa

mayat harus dimandikan lagi.

Hadits yang menjadi landasan atas ijtihadnya para ulama adalah hadits

yang bersumber dari Ummu Athiyyah, dia berkata, Pada saat putra Rasulullah

saw wafat, beliau menemui kami lalu bersabda,

"p 
j;)=t1 ,r-r,to U: ;rir;t ;11 i"';ti ti e-*')\ u'fr +Li'

:"r:'":,'t,t1 t'z ' t'
.=*)v :*? \:V ; pS -r q, "t\ t t 9\{ iF)'

"Mandikan ia dengan tiga,lima, tujuh (guyuran) atau lebih dari itu jika me-

mang dibutultkan dengan air dan dsun shidr (jenis tanaman yangberduri). Untuk

siraman yang terakhir, campur airnya dengan kapur barus atau yang sejcnis

dengannya. lika kalian telsh selesai, heritahu oku."

Setelah selesai, kami menemui Rasulullah saw dan memberitahukan kepada

beliau. Lantas beliau menyerahkan kain (kafan) kepada kami seraya berkata,

"Balut tubuhnya dengan kain (kafan) ini." '
Hikmah agar dicampur dengan kapur barus, sebagaimana pandangan

para ulama, karena kapur barus berbau wangi. Sehingga pada saat itulah,

Malaikat akan datang menemuinya. Di samping itu, kapur barus juga dapat

mendinginkan, menguatkan, mengeraskan tubuh mayat, mengusir serangga,

dan mencegah sehingga tubuhnya tidak cepat membusuk, |ika tidak ada kapur

baru, bisa juga dengan benda lain yang memiliki khasiat yang sama dengan

kapur barus atau sebagian dari khasiat yang ada pada kapur barus.

' Pernyataan ini merupakan pandangan mazhab Syaf i, Malik dan Ibnu Hanafi.
' HR Bukhari kitab "al-raniz'. bab "Fi Ghusli al-Malyit " Ii6, +o] jilid Il,hal:6+2,6+8. Abu

Daud kitab "al-lanaiz)' bab " Kaifa Ghusli al-Mayyit]' llr +zl iilid III, hal: r 93. Tirmidzi
kitab"al-JanAizl'bab" Ma IAh fi Chusli al-Mayyiti' lspo] jilid lll, hal: 3o6. Ibnu Majah kitab
"al-Jandizl'bab"Md lhhfi Ghusli al-Mayyiti Ir+s8ljilid I. hal: 568. Imam Ahmad dalam
Musnad Ahmad, jilid Vhal: 84, 85, iilia-VI ,hal: 4o'7,4o8. Hikmah tubuh beliau dibalut
dengan kain yang pernah dipakai Rdsulullah saw., agar mendapatkan berkah.
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Tayamum bagi Mayat Jika tidak Diketemukan Air

|ika tidak didapati air, maka mayat hendaknya ditayamumi. Hal ini
berdasarkan pada firman Allah swt.,

'€) Wf+:-\#i\7\'4#
"Kemudian kamu tidnk mendapntkan air, nskn bertnyamuntluh clengnn tantlt

yang baik (suci)." (An-Nisd' [a] : a3)

fugaberdasarkan pada sabda Rasulullah saw, "Buttti telah dijadikan wtukku
sebagai masjid dan (tanahnya) suci."'

Tayamum juga dilakukan apabila kondisi tubuh mayat dikhawatirkan

akan mengalami sesuatu jika dimandikan dengan air. Hal yang sama juga

diberlakukan bagi mayat seorang wanita yang meninggal di tengah-tengah kaum

lelaki (yang bukan muhrimnya), atau mayat lelaki yang berada di tengah-tengah

kaum perempuan.

Abu Daud meriwayatkan dalam musnadnya, begitu pula dengan Imam

Baihaki, hadits yang bersumber dari Makhul, bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "Apabila seorang perempuan meninggal dunia di antara kaum lelaki

dan tidak ada perempuan yang lain, atau seorang laki-laki yang meninggal

dunia di antara kaum wanita, dan tidak ada lelaki lain selain dirinya, maka

mereka berdua (jenazah perempuan dan lelaki) hendaknya ditayamumi lalu

dimokemkan. Kondisi (mayat) mereka berdua sama dengan kondisi (mayat)

yang tidak mendapatkan qir."

Bagi orang yang membantu mayat untuk tayamum, hendaknya dia termasuk

bagian dari keluarganya (muhrimnya), jika muhrimnya tidak ada, maka yang

membantunya untuk bertayamum adalah orang lain, tapi tangannya harus

dibalut dengan kain. Pernyataan ini merupakan pandangan dari Imam Abu

Hanifah dan Ahmad. Sementara Imam Malik dan Syaf i berpendapat, jika di

antara mayat tersebut ada muhrimnya, maka muhrimnya harus memandikannya,

karena posisinya sama dengan lelaki yang berada di antara lelaki lain dari sisi

auratnya.

Sebuah riwayat dari Imam Malik disebutkan bahwasanya ia mendengar

ulama berkata, "Jika ada seorang perempuan yang meninggal dunia, dan tidak

' HR Bukharik:.tnb" at-Tayanrura," bab firman Allah swt. "Kemudian karnutidak mendapatkan
air, maka bertayamumlah dengan tanah yangbaik (suci) " (An-Nisf [+] : +:)jilid I, hal: 9r,
kitab 'hshShaLih," bab "Sabda Rasulullah saw. 'Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid
dan (tanahnya) suci.' jllid I, hal: r r9. Muslim kitab 'al-MasAjid wa mawddhi'ish Shaldh," [q,
5l jilid I, hal: 37r.
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ada perempuan lain yang memungkinkan baginya untuk memandikannya,

atau tidak ada muhrim atau suaminya yang berada di dekatnya, maka ia boleh

ditayamumi, yaitu dengan mengusap muka dan lengannya dengan debul'

Malik juga berkata, "fika ada seorang lelaki yang meninggal dunia di

antara kaum wanita dan tidak ada lelaki lain, maka wanita tersebut harus

menayamuminya."'

Hukum Seorang lstri yang Memandikan lenazah Suaminya

atau Sebaliknya

Para ulama sepakat bahwa seorang istri diperbolehkan memandikan mayat

suaminya.

Aisyah berkata, "]ika sejarah terulang untuk kedua kalinya' maka tidak

ada yang akan memandikan tubuh Rasulullah saw. kecuali istri-istri beliau."'

HR Ahmad, Abu Daud dan Hakim.

Diperbolehkannya suami memandikan mayat istrinya mendapat tanggapan

yang berbeda dari para ulama. Mayoritas ulama berpendapat boleh. Hal ini

berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan Baihaki dan Daruqutni

yang menjelaskan tentang memandikannya Sayyidina Ali ra. terhadap jasad

Saryidah Fathimah. fuga ucapan Rasulullah saw. yang disampaikan kepada

Sayyidah Aisyah,

:LK ^:A:- p --',i
" l ik a en gka u w af a t s eb el u mku, onu r or f ok or *|* rr dikan dqn m e n gafanintu. "

HR lbnu Majah.

Imam Hanafi berpendapat, "seorang suami tidak diperbolehkan memandi-

kan mayat istrinya. fika memang tidak ada yang lain selain suami, maka sang

suami yang menayamumi jenazahistrinya." Pernyataan ini tidak sejalan dengan

beberapa riwayat hadits yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Hazm dan yang lain berpendapat: fika ada seorang lelaki yang meninggal dunia di
antara kaum wanita,*dan tidali ada litakl yang lain, atau wanita muhrimnya, maka mayat

tersebut tetap dimandikan dengan mengeriakan ba;u yang tebal. Seluruh badannya diguyur
air dengan tinpa disentuh. dan tidak boleh ditayammumi kecuali jika tidak ada air.
HR Ab; Daud kltab " al-lankizl'bab "Fi Sifri al-Mayyit'inda Ghaslihil' [l r+r] jilid III' hal:
r9t. Ibnu Maiah kitab "al-landizl'bab" Ma ldhfi Ghusli ar-Rajuli Imrahtahu wa Chusli al-
Mirati Zaujahhl' 

-rC6Cljilid 
I, hal: 47o. Ia menyatakan bahwi hadits ini sanadnya shahih

dan perawinya dapat dipercaya.
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Hukum Perempuan yang Memandikan lenazah Anak Kecil

Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang perempuan

diperbolehkan memandikan mayat anak kecil laki-lakil'

^d 
Mengafani Jenazah bzs

Hukum Mengafani lenazah

Mengafani jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup seluruh badannya

meskipun dengan satu baju, hukumnya adalah fardhu kifayah.Imam Bukhari

rneriwayatkan dari Khabab. Ia berkata, kami hijrah bersama Rasulullah saw

untuk mendapatkan ridha Allah swt. dan hanya Dia yang memberi balasan

kepada kami. Di antara kita ada yang meninggal dengan tanpa menikmati apa

yang semestinya ia dapatkan'. Di antaranya adalah Mus'ab bin Umar, di mana

ia terbunuh pada saat perang Uhud. Ketika itu, kami tidak mendapati apapun

untuk mengafani badannya kecuali hanya burdqh (baca: selimut), yang jika

kami gunakan untuk menutup kepalanya, kedua kakinya akan terlihat dan jika

kami gunakan untuk menutupi kedua kakinya, kepalanya tidak tertutupi. Lalu

Rasulullah saw. memerintahkan kepada kami untuk menutup kepalanya dan

menutup kakinya dengan dedaunan (yang harum baunya).'

Beberapa Hal yang Dianjurkan Ketika Mengafani Jenazah

Dalam hal mengafani, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, di

antaranya adalah:

1. Kain yang dipergunakan untuk mengafani mayat adalah kain yang bagus,

suci dan bisa menutupi semua badan mayat. Hal ini berdasarkan hadits

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, dari Qatadah bahwasanya

Rasulullah saw. bersabd a," Iika salah seorang dari kalian memegang urusan

s au d ar any a, h e n d akny a i a m e mp e rb agu s s a at m e n gafan i ny a." 3

' Maksudnya: Ia tidak ada kesempatan untuk menikmati dunia, dan tidak disegerakan baginya
balasan atas amal yang dilakukannya.

' HR Bukhari kitab "al-lanhizl' bab "In Lam Yajid Kafanan illd md Yuwdri raksahit aw
Qadamaihi Ghaththa Raksahul' jilid II, hal: 98. Muslim kitab "al-lanhiz" bab 'Fi Kafni
al-Mayyitl' [++] iilid II, hal: 64e.

r HR Ibnu Majah kitab " al-lanhizl'bab" Md ldhJimh Yustahabbu min al-Kafanil' Irqz+] jilid
III, hal: 3ro. Hadits in dinyatakan hasan dan inanih. Abu Daud kitab"aih-Thibl'bab"al-
Amrubi al-Kuhlil'lz8z8)jilid IV, hal: 8. Kitab "al-Libdsl'bab"Fi al-Bayhdhl' [+o0r]jilid ry
hal: 6o. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid I, hal: 247,274,328. jilid V, hal: ro, rr,
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) Kain kafan hendaknya berwarna putih. Hal ini berdasarkan pada hadits

yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu
Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

€G", 4+ ,# :i<,F ;- 
"" 

qp!, ,rtr' i<,r; . rr*Jr

"Kenakan prt oio, rlari baju ,rry Or*, mil'iki yang brr*orno putitt, karena

lL)arna putilt merupakan baju yang terbaik bagi kalian dan kafanilah orang

yang meninggal dari kalian dengannya."l

Diolesi dengan minyak. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dan Hakim, dari labir ra., di mana ia berkata, Rasulullah

saw. bersabda,

Gx ir;u.;*ir g;*i r:1

"Apabila kalian memberi *lr*orgio', pada *or7r, ltendaknya kalian

memberinya tiga kali (olesan)."2

Abu Said, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berwasiat agar tubuhnya nanti kalau

meninggal dunia diminyaki dengan kayu garu.

Hendaknya kain kafan yang dipergunakan untuk mayat laki-laki tiga lapis,

dan untuk perempuan lima lapis. Dalam hadits yang diriwayatkan secara

bersamaan, dari Aisyah ra, ia berkata, Rasulullah saw. dikafani dengan

menggunakan tiga kain putih yang bersih dan baru, bukan berupa gamis

dan bukan juga serban.l

Imam Tirmidzi berkata, "Cara seperti ini merupakan cara yang paling

banyak dilakukan oleh para ulama dan sahabat Rasulullah saw."

Shufyan ath-Thauri berkata, "Mayat lelaki dikafani dengan tiga kain. fika
diinginkan, juga diperbolehkan dengan satu gamis dan dua kain, atau tiga

3.

rz. Hakim dalam kitab al-Mustadrak,kitab "al-lanaizl' jlosl iilid I, hal: 506. Hadits ini
dinyatakan shahih dalam Sahih Muslim meskipun Imam Muslim tidak memasukkannya
dalim kitabnya. Imam Dzahabi berpendapat sama.
HR Tirmidzi kitab"al-JanAizl'bab"Md Yustahabbu mi al-Kffin)' [qq+] jilid III, hal: 3ro.
Ia menyatakan. hadits ini hasan dan shahih. Abu Daud kiLab"oth-Thibbl'bab"Fi al-Amri
bi al-Kuhlil' [382+]jilid lV, hal: 8. Kitab"al-Libasl'bab "Fi al-Bayddh| [4o6r ] jilid IV, hal:
5o. Imam Ahmad d,alam Musnad Ahmadjilid I, hal: 247,274, jz}. Ji-lid V','hal: ro, rz,
r3. Imam Hakim dal,am al-Mustadrak,kitab"al-Jandiz)' Irroq] iilid I, hal: so6. Hadits ini
dinyatakan shahih dalam syarat Muslim
HR Hakim dalam al-Mustadarak dengan redaksi, "lika kalian mengolesi wewangian,
hendaknya kalian mengolesinya dengan hitungan ganjil." kitab "al-lanall'
HR Bukhari kltab" al-Jankiz," bab"al-Kafnu walh'Imhmatal' iihd II, hal: sz. Muslim kitab
"al-lanhizl'bab"Fi Kafan al-Mayyitl' [45Jjilid II , hal: 649. Abir Daud kitab "al-lankiz" bab
"Fi al-Kafani." [:rSt] jilid III , hal: r95. Tirmidzi kitab"al-landizl'bab"MA lda fi Kafan
an-Nabiyi' Igq6] jilid III , hal: j r z. Ia menyatakan hadits ini hasan dan shahih. tbn-u tvtalah
ll:lab " ai-laniii''bab " Ma Ja:a fi Kafan ai-Nabiy," Ir +6gJ jilid l,hal: 47 z.
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kain sekaligus. Jika hanya dengan satu baju, itu pun sudah cukup, jika

memang yang dirniliki hanya satu baju. Tapi jika dengan tiga baju, itu
Iebih disenarrgi." Pendapat seperti ini juga dinyatakan oleh Imam Syaf i,

Ahmad, dan Ishak. Mereka juga berkata, "Untuk mayat perempuan. ia

dikafani dengan lima kainl'

Dari Ummu Tahiyryah, bahwasanya Rasulullah saw men-lungllt sarung,

gamis, penutup kepala dan dua baju.

Ibnu Mundzir berkata, "Sejauh yang saya ketahui, kebanyakarl para ulama

berpendapat bahwa mayat perempuan dikafani dengan lima kainl'

Cara Mengafani Orang yang Meninggal Ketika lhram

Ketika ada orang yang sedang ihram meninggal dunia, ia tetap dimandikan

sebagaimana orang yang meninggal saat tidak ihram. Tapi bagi orang yarlg

meninggal saal ihram, ia dikafani dengan pakaian yang ia gunakan saat ihram,

kepalanya tidak clitutupi dan tidak perlu diberi minyak wangi karena minyak

wangi merupakan larangan digunakan saat ihram. Yang dapat dijadikan

landasan atas hal tersebut adalah hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan

secara bersamaan, dari Ibnu Abbas ra.. Ia berkata, ada seorang lelaki sedang

melakukan wuquf di Arafah bersama Rasululiah saw.. Dengan mendadak, ia
jatuh dari untanya dan untanya menginjak lehernya. I-antas kejaclian tersebut

diceritakan kepada Rasulullah saw., lantas beliau bersabda,

1 .., ":,: t.? 
"' 

, '- ' , . 0 0'./
'_* c-i q,\i q*,1 , \ n",i;i \; o-"tu...; ); ;J.; e , F :;L.l 'L*l 0,"-l-jt

,/u/

a; yet
"Msndiksn din dengnn air dan dtun sidr,lolu knfnnilalt dia dengan dua ksin,l

jnngnn beri nintlaku,angi, jangsrr tr,rtup kepslLrnVa ksrans se-rurtggulurys AIIsh xut.
nkqn ftwnbangkitkannya kelak di luri kismat dalnm kesdasn tilentbactt talbinlr."z

Pengikut Mazhab Hanafi dan Malik berpendapat bahwa orang yang

meninggal dunia pada saat ihram, maka ihramyangdilakukannyatelah terputus.

Dan dengan terputusnya ihram, maka ia juga dikafani sebagaimana orang yang

meninggal bukan saat melakukan ihram. Karenanya, ia dikafani dengan kain

yang berjahit, kepalanya di tutup dan diberi minyak wangi."

' Maksudnya adalah sarung dan selendangyang dikenakannya saat iham.
' HR Bukhari kitab "al-Jandiz" bab"al-Hunilth Ii al-Mayyit)' jilid II , hal: g6 . Muslim kitab

"al-Hajj|'bab"Mit Yaf'alu bi al-Muhrim ldzd Mdtal' [g+] jilid II , hal: 865.



Berkaitan dengan peristiwa yang menimpa lelaki yang sedang wuquf di
Arafah, mereka berkata, 'Apa yang terjadi pada lelaki tersebut merupakan
suatu kejadian yang tidak umum terjadi. Karenanya, apa yang diperintahkan
Rasulullah saw. hanya berlaku untuknya."

Dengan adanya pernyataan Rasulullah saw bahwa lelaki tersebut akan
dibangkitkanAllah snt. kelakdi hari kiamatdalam keadaan memb acatalbiah,maka
dapat diambil kesimpulan, bahwa perintah Rasulullah saw terhadap lelaki tersebut
juga berlaku bagi semua orang yang meninggal dunia saat berihram. Sebagai dasar
atas hal ini adalah kaidah yang menvatakan bahwa apapun hukum yang ditetapkan
untuk seseorang, ketetapan hukum tersebut juga berlaku untuk orang lain, selama
tidak didapatkan dalil yang nten)rat:rkan ltekhusr-rsan hukum tersebut.

Larangan Mengafani lenazah secara Berlebihan

Kain kafan yang dipergunakan untuk mengafani mayat hendaknya yang
baik, bagus, harganya tidak terlalu mahal, atau dengan susah payah mencari kain
yang tidakbiasa dipergunakan oleh masyarakat. Asy-Syay'bi berkata, salyidina
Alir ra. pernah berwasiat, Janganlah kalian mengafaniku dengan kain yang
mahal, karena aku mendengar Rasulullah saw bersabda,

J"' P Jt' 
"-oLL- 4L* +;F ,,-(Jr J r"Jtr y

"lttnganlah knlian rnetnheri koin knfan r/nng mahgl, knrena sesungguhnya ia
nkon cepat rusuk."1HR Abu Daud.

Dalam sanad di atas ada yang bernama Abu Malik, dan di dalamnya ada
pernyataan, dari Khudzifah, "Janganlah kalian berlebihan dalam hal kafan.
Belikanlah dua kain yang bersih untukku."

Abu Bakar berkata, "cucilah bajuku ini dan tambahkan dengan dua baju
yang lain, lalu kafanilah aku dengannya."

Aisyah berkata kepada Abu Bakar, "sesungguhnya baju ini tidak baru (baju
bekas)i'

Abu Bakar menanggapi perkataan Aisyah seraya berkata,',sesungguhnya
yang layak untuk memakai baju baru adalah orang yang masih hidup. Sesungguh-
nya kain kafan hanyalah untuk cairan yang keluar dari tubuh jenazah)'

; HR ,{b" D""d k itab " al-Jandizi' bab " Kardhiyyatu al-MughilAti Ji al-Kafan, [3 r 5a] jilidIII , hal: ry5, ry6.
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Hukum Mengafani dengan Kain Sutra

Bagi mayat lelaki diharamkan untuk dikafani dengan mengenakan kain

sutra. Sementara untuk mayat perernpuan, dia diperbolehkan dikafani dengan

kain sutra. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang berkaitan dengan

kain sutra dan emas. Rasulullah saw. menyatakan, "Sesungguhnya keduanya

(kain sutra dan emas) diharamkan bagi kaum lelaki d(tri umatku, dan dihalalkan

bagi kaum wanita."'

Kebanyakan para ulama tidak senang apabila mayat perempuan dikafani

dengan menggunakan kain sutra. Sebab halyang sedemikian dianggap berlebihan

dan menyia-nyiakan harta, sementara mengaf'ani mayat dengan kain yang mahal

dilarang oleh Rasulullah saw.. Mereka mernbedakan antara sutra yang clijadikan

sebagai perhiasan saat masih hidup dan sutra yang dijadikan sebagai kain kafhn

saat meninggal dunia.

Inram Ahmad berkata, "Saya tidak kagum jika ada seorang perempuan

yang dikafani dengan kain sutral' Sementara Hasan, Ibnu Mubarak, dan Ishak

menyatakan bahwa mereka tidak menyenangi hal tersebut. Ibnu Mundzir
berkata, "Saya tidak melihat perbedaan yang terjadi selain mereka."

Sumber Biaya untuk Mengafani Jenazah

iika ada seseorang yang meninggal dunia, dan ia memiliki harta untuk
dir,variskan, maka mayatnya dikafani dari harta yang ia miliki.. jika ia tidak
memiliki harta, maka yang mengafani adalah orangyang berkewajiban memberi

nafkah saat masih hidup. fika ia juga tidak merniliki orang yang mengathninya,

maka biaya kain kafan untuknya bisa diambilka n dari Bqitul MdIJ\ka juga tidak
memungkinkan, maka kewajiban ada di pundak semua kaum Muslimin. Begitu

pula dengan perempuan yang meninggal dunia.

Ibnu Hazm berkata, "Jika seorang perempuan meninggal dunia, maka biaya

untuk mengafani dan mengubur mayatnya diarnbil dari harta yang ia punya,

sementara suaminya tidak berkewajiban memenuhi semua yang ia butuhkan.

Karena secara umurn, harta kaum Muslimin haram diambil kecuali jika

didukung dengan nash dari Al-Qur'an dan al-Haditsl'Rasulullah saw. bersabda,
"Sesungguhnya darah dan harta kalian di haramkatt di antara kalian."'

' HR Ib"" M"jah kitab " at-Libhsl' bab " Lubsu al-Hariri wa atlz-Dzahabi li an-Nis6"' $5951
jilid II , hal: rr89. Tirmidzi kitab "al-LibAsl' bab "Mh Jda Ji al-Hariri wa adz-Dzahabil'
Ir7zo] jilid IV, hal: ztT.lamenyatakan hadits ini hasan dan shahih.

' HR Bukharikitab" al-Hajj," bab" al-Khutbah,Ayydma Mink)' jt]tidlI, hal: zr6. Muslim kitab
"al-Hajji'bab "Hujjatun Nabiy|' [r+z] jilid II , hal: 888. Ibnu Majah kitab "al-Manhsikl'
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Yang diwajibkan oleh Allah swt. kepada istrinya adalah memberi nafkah,

pakaian, dan tempat tinggal (rumah.) Dari sisi bahasa, kata kiswah (pakaian)

tidak masuk di dalamnya kain kafan. Kata iskdn (tempat tinggal atau rumah),
tidak termasuk tempat pemakaman.

Ad Menyalati Jenazah

Hukum Menyalati lenazah

Secara umum, ulama ahli fiqih sepakat bahwa hukum nienyalati jenazah

adalah fardhu kifdyah sebagaimana yang telah diperintahkan Rasulullah saw.

dan yang telah dilakukan oleh kaum Muslimin.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., ia berkata
bahwasanya Rasulullah saw. diminta untuk menyalati jenazah yang masih
memiliki hutang. Lantas Rasulullah saw bertanya,"Apakah ia meninggalkan

harta yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutangnya?" Jika mereka
menjawab bahwa ia meninggalkan harta untuk melunasi hutangnya, maka beliau
akan menyalatinya. Dan jika tidak, beliau bersabda kepada kaum Muslimin,
"Shalatlzh untuk teman kalian."'

Keutamaan Shalat lenazah

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

' 'i f i "-';' '; i :''L-a;,--t .JU1'-3 ,.b W" ar." _n 1+ :.: b\F Ai44s- ;r.,6rL--; _-"
,l t' ,t ..6. ,i t,

-r_,- _1,:. L.',l-r_'-l ,' :' J,
" Siapa yang mengantar jenaznh dan menyalatinya, maka baginya satu qirnth.

Siapa mengnntar jenazah sampai selessi (proses pemnkamannya), ntaka baginya

dua qirath. Yang paling kecil od{ilah seperti gunung Llhud etou salah sstu dari
keduanya adalah seperti gunung Wtud." 2

Auf ZfXn"tbah.Ayydma an-Nahrl'[3o55] jilid II , hal: ror5.
' HR Bukhari Idtab " an-NafaqAt bab " Wsala al-Wdritsi Mitslu Dzdlika. . .I' jilid VlI, hal: 86.

Muslim kitab "al-Farhidhl'bab"Man Taraka Mdlan Faliwarathatihil' [r+] jilid lll,hal: t2.37.
' HRBukharikitab" al-lanAzahl'bab"Man IntadzarahattATudfana| jilid II, hal: r ro. Muslim

kitab"al-JanAzahl'bab"Fadhlu Shahti'alA al-Janhiz wa ltbiihd:' l'st, s+l f ilid II, hal: 653.
Abu Daud kitab"al-lanAzahl'bab"Fadhlu ShalAfi'ala al-Janaizl' [316s] iiiid III , hal: r99.
Tirmidzi kitab"al-Ianazahl'bab"Fadhlu shalAti'ala al-Janiiizl' Iro4o] iilid III, hal: 349.
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Imam Muslim merirvayatkan dari Khabab ra. Diaberkata, Wahai Abdullah

bin Umar, apakah engkau tidak menderrgar apa yang dikatakan Abu Hurairah?

Ia mendengar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

-f

" Siapa ynng keluar rnengikuti jenaznh dari runnhnt1a dan ikut menyalatinya

Iantas ikut nrcngnnttrrkarmyn satnpai dirnaknnkan, mnkn bttlasnn baghtya ndrilnh

dun qiratlt, yLlttg nrana sntu qirath snma dertgan gutlultg Ultud. Dnn bnrangsiapa

yartg nrcnynlatinya lnlu pulang,t trnkn bngintlq adalnlt sntu qirath."

Ibnu Unrar lalu mengirim Khabab kepada Aisyah untuk menanyakan

kebenaran perkataan Abu Hurairah tersebut. Ketika kembali dari rumah Aisyah,

Khabab bercerita bahwa apa yang dikatakan Abu Hurairah benar.

Mendengar apa yang dikatakan Khabab, Ibnu Umar berkata, sungguh karni

telah kehilangar-r banyak kesempatan untuk mendapatkan beberapa qirath.'

Syarat Shalat Jenazah

Shalat jenazah sebagaimana redaksi shalat lainnya. Shalat jenazah juga

memiliki beberapa syarat sebagaimana syarat dalam melaksanakan shalat

fardhu, yaitu: Badannya suci, suci dari hadats kecil maupun besar, menghadap

ke arah kiblat, menutupi aurat. Imam Malikmeriwayatkan dari Nafi'bahwasanya

Abdullah bin Umar berkata, janganlah seseorang melakukan shalat jenazah

kecuali ia dalam keadaan bersih (suci).

Yang membedakan antara shalat jenazah dengan shalat fardhu adalah

bahwa shalat jenazah tidak terikat dengan waktu; shalat jenazah dilakukan

kapan saja saat jenazah tiba, bahkan dalam waktu yang dilarang sekalipun

(untuk shalat selain shalat jenazah). Pendapat ini diutarakan olel-r Imam Abu

Hanifah dan Syaf i.

Imam Ahmad, Ibnu Mubarak dan Ishak berpendapat bahwa melaksanakan

shalat (jenazah) saat matahari terbit, tepat berada di atas dan saat tenggelam, hukum-

nya makruh kecuali jika tubuh dikhawatirkan akan berubah (n-rembusuk).

Hadits ini menjadi landasan bahwasany'a meminta izin pulang setelah usai mengantar
jenazah ke tempat pemakaman tidak diharuskan.
HR Muslim kitab"al-JanAizl'bab"Fadhlu ash-Shaldti ala al-landzati u,a at-Tib|'ihd." ls6l
jilid II, hal: 653,654.
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Rukun Shalat lenazah

Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam melaksanakan shalat

jenazah. fika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi, maka shalat jenazah

dinyatakan batal dan tidak sah menurut syaral

I)i antara rukun shalatjenazah adalah:

l. Niat.

Allah snt. berfirrnan,

t)\ Xlv\i if l,*;-.t L\ifi \7,

"Dan titiakltth kunu dipterintnltkan keunli untuk beribodnlt kepnda AIIalt

dengan keikhlnsqn " (Al-Bayyinah [98] : 5)

Rnsulullah sazu. jugn bersrfuda, " Sesunggulmya setittp perbuatan itu tergan-

ttrng dengntr ninf , dan sesungguhnytt setittlt ornng (nkan rtrcndnpatkntt balnsan)

sesuni dengan Vang dinintkan."

Penjelasan tentang niat telah diuraikan pada bab sebelumnya. Niat
letaknya dalam hati. Karenanya melafalkan niat tidak disyariatkan (baca: tidak
diharuskan).

2. Berdiri bagi yang mampu.

Dalam pandangan mayoritas ulama, berdiri merupakan bagian dari rukun
shalat jenazah. Maka, jika ada vang melakukan.lenazah shalat dalam kendaraan

(dalam keadaan duduk), rraka shalatnya tidak sah, karena ia tidak memenuhi

salah satu dari rukun shalat, yaitu berdiri. Pendapat ini sesuai dengan pandangan

Abu Hanifah, Syaf i dan Abu Tsaur. Dan dalam hal ini, saya tidak menemukan

perbedaan pendapat.

Pada saat berdiri, hendaknya tangan kanan menggenggam tangan kiri. Ada

juga yang mengatakan, tidak perlu. Tapi, pendapat yang pertama lebih utama

dan yang dapat diterima.

3. Takbir sebanyak empat kali.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang bersumber

dari Jabir ra., bahwasanya Rasulullah saw. melakukan shalat atas jenazah raja

Najasyi dengan empat takbir.' Tirmidzi berkata, shalat jenazah dengan empat

' HR B"kh".i kitab"al-lanLiz," bab "aslr-Shuffif ala al-Jandzati," jilid II, hal: ro9. Dan bab
"ash-Shalhtu ala ol-Janhzati bi al-Mushallh u,a al-Masjid," jilid,II, hal: rrr. Dan bab "a/-
Takbir'ald al-landiz Arbahn," lilid II, hal: r r z. Muslim kitab" al-lanhiz," bab"at-Takbir'ald
al-Jandzati."Loz,s+)jilidll,hal: 656.657.AbuDaudkirab"al-Jandiz,"bab"ssh-shalhtu
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takbir merupakan amalan yang dilakukan para sahabat dan yang lain, yang
mana mereka melihat Rasulullah saw. shalat jenazah dengan takbir sebanyak
empat kali. Pendapat ini dikemukakan oleh Shafyan, Malik, Ibnu Mubarak,
Syaf i, Ahmad dan Ishak.

Mengangkat Dua Tangan Saat Takbir

Yang disunnahkan saat melaksanakan shalat jenazah adalah dengan tidak
mengangkat kedua tangan kecuali hanya pada takbir yang pertama. Setelah
menyebutkan beberapa perbedaan di kalangan para ulama dengan disertai
beberapa dalil yang menjadi landasan mereka, Imam asy-Syaukani berkata,
"Tidak ada sumber satupun baik yang dari Rasulullah saw dan juga dari kalangan
para sahabat, baik yang bersifat amaliah (perbuatan) ataupun yang bersifat
qauliah (ucapan) yang bisa dijadikan sebagai hujjah berkaitan dengan takbir
shalat jenazah selain takbir untuk yang pertama kalinya (takbiratul ihram).
Karenanya, takbir hanya diberlakukan hanya pada saat takb,iratul ihrom,kecuali
jika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain sebagaimana yang berlaku
dalam shalat selain shalat jenazah. Sementara untuk shalat jenazah, di sana
tidak kenal istilah takbiratul intiqal (takbir yang menandakan perpindahan
antara satu rukun shalat ke rukun yang lain)."

4. Membaca Al-FAtihah dengan suara lirih.

5. Membaca shalawat kepada Rasulullah saw.

Imam Syaf i berkata, sebagaimana yang tercantum dalam rnusnadnya, dari
Abu memberitahukan kepadanya bahwa yang disunnahkan dalam melaksanakan
shalat jenazah adalah hendaknya imam takbir, lalu diiringi dengan membaca
al-Fdtihah setelah takbir yang pertama dengan lirih yang hanya dapat ia dengar
sendiri. Setelah itu, membaca shalawat kepada Rasulullah saw. dan membaca
doa untuk jenazah pada takbir selanjutnya yang disertai dengan keikhlasan,
dan tidak mengucapkan apapun selainnya, lalu diakhiri salam dengan suara
lirih.'

Dalam kitab Fath al-Bari terdapat sebuah hadits dengan sanad shahih,
di mana Imam Bukhari meriwayatkan dari rhalhah bin Abdullah, ia berkata
'Aku melakukan shalat bersama Ibnu Abbas. Dan aku mendengar Ibnu Abbas

bld al-Mushm YamatuJj.BIldtli asy-syirki." IJzo4, 3zo5J jilid III, hal: 3o9. Nasai kitab..a/-
1111i,2.," bat:. - ash ,shufif hla al- Iuiazttti. " f irm iazi i it ab 

t al-laniiz,:. tuAl: ua taa y'iirtlat i
an-Naby'ala an-Najasyl." I r sf +l jilid I. hal: 49o.
Mayori,tas ulama berpendapat bahwasanya menrbaca AL Fatihah, membacashalawatkepada
Rasulullah saw.' mentbaca doa untuk jenazah dan salam hendaknya dilakukan dengan ,'uara
lirih, kecuali imam.
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membaca FAtihah. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, ini merupakan sunnah
yang diajarkan Rasulullah saw."'

Tirmidzi berkata bahwa cara inilah yang dilakukan oleh mayoritas para
ulama dari kaiangan para sahabat dan yang lain. Dengan kata lain, mereka
memilih rnembaca Al-Fdtihah setelah takbir pertama. pendapat yang sama
juga dikernukakan oleh Syali'i, Ahmad dan Ishak.

Sebagian ulama, di antaranya adalah ats-Tlsauri dan penduduk Kufah
berpendapat bahwa surah FAtihah tidak perlu dibaca dalam shalat jenazah,

sebab shalat jenazah hanl'a untuk men-ruji Allah swt., membaca shalawat kepada

Rasulullah saw., dan membaca doa yang ditujukan kepada mayat. sementara
sebagian yang lain berpendapat bahwa membaca surah FAtihah suatu keharusan.
Dasar yang mereka jadikan sebagai pijakan adalah perintah Rasulullah saw.

yang ditujukan kepada para sahabat, "shalatlah kalian untuk sahabatmu."'
Dalarn kesempatan yang lain, beliau juga pernah bersabda, "Tidok sah shalatnya
seseorang yang tidak ada bocaan ummul qurhn (Al-Fktiheh)."

Lafal bacaan shalawat kepada Rasulullah saw dan waktu membacanya

Untuk bacaan shalawat, apapun bentuk dan lafalnya dipe.rbolehkan. fika
seseorang membaca shalau,at sebagaimana berikut, J:;: ;; .y, ,U, itupun
sudah cukup. Namun akan lebih baik kalau menglkirti contoh'yang diajarkan
Rasulullah saw., yaitu:

Secara umum, shalawat kepada Rasulullah saw. dibaca setelah takbir yang
kedua, meskipun tidak ada dasar yang menyatakan hal yang sedemikian.

6. Doa kepada mayat.

Para ahli fikih sepakat bahwa membaca doa kepada mayat merupakan
rukun shalat jenazah. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw. "lika
kalian melaksanakan shalat untuk mayat, maka berdoalah untuknya dengan

"+';' Jt J-': r"o'i'

qe\;\ )' *'e

HR Bukhari kitab "al-lanAiz," bab "Qirdatu Fdtibati al-Kitdb 'Ih al-Jandzati," iilid II, hal:
rrz. Muslim kitab "al-Janaiz," bab "Md Jah'ala al-landzati bi eirhhti Fafihaii at-Kithb."
ItozTl jilid r,rl, hal: 337. Dia mengatakan bahwa hadits ini hasandan shahih.
Ada hadits dari Ibnu Abbas yang mengharuskan membaca surah dari al-eurhn setelah
membaca al-Fhtiluh. Lihat kitab-'a/ -Jaidiz" karya al-Albani.
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ikhlas."'HR Abu Daud, Baihaki dan Ibnu Hibban. Dia mengatakan bahwa

hadits ini shahih.

Lafal Doa yang Dibaca untuk Mayat

Lafal doa apapun yang ditujukan kepada mayat diperbolehkan. Meskipun
demikian, kita dianjurkan untuk mengikuti doa yang diajarkan Rasulullah saw.,

di antaranya adalah:

t Abu Hurairah berkata, doa yang dibaca Rasulullah saw. saat shalat jenazah

adalah:

- "i. .. . ' . "i. ...',:. . "'". ..:. . "i o '1 ,-;iii<-:l r*+ Ji: ty-* t-$;r; -':.\, r*:;e- t\iWi Ji ,litJ'
' r,",'ri ^ ? .a ,.., t , 1, . ,, e ,i "i
^ii .J ';;v ;r;,;: Jg kir" ) 6; ;bi

" Y a AII ah, En gkaul ah T uh anny a, En gkaul ah y an g m en cip t ak anny a, E n gk au -

Iah yang memberi petunjuk kepadanya pada Islam, Engkau pula yang men-

cabut ruhnya. Engkau Mqhotahu apa ynng dilakuksn dengan rahasia dan

terang-terangan, kami datang kepada-Mu dengan meminta pertolongan

untuknya, ampunilah dosa-dosanya. "2 HR Ahmad dan Abu Daud.

{. Dari Watsilah bin Asqal ia berkata, Rasulullah saw melakukan shalat

jenazah bersama kami untuk mayat salah seorang dari kaum Muslimin.
Dalam shalatnya, aku mendengar beliau membaca,

"Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan berada dalam penjagssn-Mu dan

terikat dengan perjanjian-Mu, maka selamatkanlah ia dari fitnah kubur

dan siksa neraka. Engkaulah yang memenuhi don janji dan hak, maka

ampunilah ia, sayangilah ia, sesungguhnya Engkau Mahapengampun dan

Mahapenyayang."'HR Ahmad dan Abu Daud.

* Dari Auf bin Malik, ia berkata, saat Rasulullah saw. shalat jenazah, aku

mendengar beliau membaca,

' HR Abu Daud kitab " al-landiz," bab"ad-Duh lil al-Mayyit." Ir rqq] iilid III, hal: :oz. Ibnu
Majah kitab "al-lanhiz," bab"MA lAh f ad-Duhkfi ash-shaldti'ala al-landiz." Ir+zg] jilid
I, hal: 48o.

' HR Abu Daud kitab " al-landiz," bab "ad-Duhk Ii al-Mayyit." [3zoo] jilid III, hal: zo7.3 HR Abu Daud kitab "al-Janhiz," bab" ad-Dudk li al-Mayyit." Ijzoz] jilid III, hal: zo8. Ibnu
Majah kitab 'MA JA:a f ad-Duhk f ShalAti al-JanAzail." lt 49sl jilid I, hal: 48o.

I
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,o o t'. o, ,4.. t,"! , ):. ., to. t a to o t.. o - ticL- +Ljt, ^Vb g:')': d; rfii lvs ^u -tltt'i;)rt l'r;t'ralt
'.. 

. ,". .,. 't. ' .;' , ^: 
, 

" 
e'r'u: t'rr> 

"J-r,i. _;Jr ;, _C)' -"1\ _*"t*f U-Ub-*Jr 

"" 
d : rj': { :

,Ut -,r-r-oy .J,;i *) ^^)) J, \,>;":r:Ui, r; ->t,.i j rr,; a
" Y, Atl tfu , orru nitnlr' Airrrr a, say an gilah aia, *ooftarlnh (kesalahanny a),

muliakon ternpatnya, lusskan jalan masuknya, mandikan ia dengan air dan

embun, bersihkan dirinya dari segala kesolohan sebagaimana haju putih yang
telah dihersil*an dari segnla kotoran, gantilah rumahnqa dengan rumah yang
lebih brilk, dnn gnntilah keluarganyn dengnn keluarga vang tebih bnik dan

guntilah pasangannva dengnn pnsangan yang lebih baik, juga selamatkan dari

fitnah kubur don siksa neraka."i HR Muslim.

l' Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. melaksanakan shalat
jenazah dan membaca doa,

,rt . r:"&, *u', rj-uu: j rjui, u;:, t *S j u F- ) y*j ve ;;.' r+Il'
.''",1,:":..:,,:',:'o,,.1,..o,,,,1'',.^.,,o.! -+Xr r\l)' J'a* u" It j*; -rk)r ,c ^-b L ;#-i j-.

' 'r'o. 
." t . t "; ."

c-tr; LL-ai \J .F' W7-:

"Yn Alloh, ampunilah orang yang mnsih hidup dan yang sudah meringgal
di qntars knmi, orang yang kecil dan yang besnr di sntarq kami, yang lelaki
dan yang perempuan di antsrs kami, ynng hctdir dan yang tidak lmdir. ya

Allal4 siapapun vang masih hidup di sntara kami, ltidupkanlah iu dengnn

iman. siapa yang (akan) meninggal di nntnrakqmi, maks motikonlah ia dolqm

imwt. Ya Allah, janganlah Engknu menghalangi palnlanya untuk karni dnn
jangan pula Engkau sesatkon kami setelqhnya.", HR Ahmad, Tirnrridzi,
Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.

fika jenazah yang dishalati masih belum balig, maka orang yang melakukan
shalat hendaknya membaca,

olfi;, rb;1uL; Li il*' Jlr

' HRMuslim kitab"al-lanAiz," bab" ad-Du'iikli al-Mayyitifi ash-Shaliiti." [85] jilid II, hal:
662,663

' HR Abu Daud kitab "al-lanhiz," bab " ad-Duhk li al-Mayyit." Irzorl iilid III, hal: zo8. Ibnu
Majah kitab "al-land.iz.".bab-Ma lahf ad-DuhkJi asi ShalAti 'ala al-landiz." Irae8J jilid
I,,hal: 48o. Tirmidzi kitab "al-landiz," bab "MA yiqLlufi ash-shaldti'ala al-Uayyii.; [i6za)jilid III, hal: 334. Hakim dalam Mustadrak Hakim,'krt;b 'ht-landiz;' l4z/ jili61, hai, 5 r i.
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"Ya Allsh, jadikanlalt ia sebngai pendahulu hagi kami, dan sirnpanan

(kebaikan). " 1 HR Bukhari dan Baihaki.

Imam Nawawi berkata, jika jenazah yang dishalati belum balig baik lelaki

maupun perempuan, maka cukup dengan membaca doa sebagaimana di

atas, dan setelah selesai ditambah dengan doa berikut,

','-:..," ' ' ' on

u+l;',J ^. F}\;e:lrT(t-oLs-,()\| ril-;,:l! U"I "L--r lirjr
,- "i ,',, " " f. i,, t'". ,. ,, ",' :,. , , "i: ',' ,o o ,, ?r,svt t4-" 7 \'r or+ q" \l t+.;^r Jt Ft ii, s

"Ya Allal, jttdiknnlttlt in palmla yang rnendahului orang tuartya, sinryartan,

nasihat, pelnjaran dnn penfueri synfaat bagi rnereka berdua. Berqtknn tim-

bangan ornal nrcreko dengannyn, penuli Imthtya dengan kesnbarnn, jangan-

lah Engkru rnenimpakart cobssn kepada mereka setelalt kepergiannya datt

janganlah engkau halang-hnlangi pnlnln bngi mereka."

Waktu Membaca Doa untuk Jenazah

Syaukani berkata, "Tidak ada waktu khusus yang rnenjelaskan tentang

bacaan doa bagi mayat. Bagi orarrg yang melaksanakan shalat jenazah, ia

diperbolehkan untuk membaca doa sesuai dengan keinginannya, baik setelah

salam, setelah takbir pertama, takbir kedua ataupun takbir ketiga. Ia juga

diperbolehkan membaca doa di sela-sela di antara takbir. Atau setiap takbir, ia

membaca semua doa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw."

Lebih lanjut Sapkani berkata, "Bahwasanya orang yang melaksanakan shalat

jenazah, hendaknya ia membaca doa sebagaimana yang diajarkan Rasulullah

saw., baik mayatnya lelaki maupun perempuan, dengan tanpa merubah dhamir
(kata ganti) ke dalam bentuk muannats (perempuan) atau mudzakkar (lelakl))

karena pada dasarnya dhamir tersebut kembali pada kata "al-Mayyit."

7. Membaca doa setelah takbir keempat.

Meskipun sudah membaca doa setelah takbir ketiga, berdoa setelah

takbir keempat juga dianjurkan. Imam Hal ini berdasarkan pada hadits yang

diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufa. Suatu ketika, anaknya

meninggal dunia. Lantas ia melaksanakan shalat untuknya dengan empat takbir.

Setelah takbir yang keempat, ia berdiri yang lamanya hampir sama dengan dua

HR Bukhari kitab"al-JanAiz." lragslbab"Qird'atu Fktihati al-Kithb'aI6 al-lanhzat, " jilid
II, hal: rrz.
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takbir seraya membaca doa. Setelah itu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah

saw. melakukan hal seperti ini saat shalat jenazah.'

Imam Syaf i berkata, setelah takbir keempat, hendaknya orangyang shalat

membaca doa,

"Ys Allah, janganlnh Engkau menghalangi palulanya padaku dan janganlah

Engkau menimpakan fitnah setelahnyn."

Ibnu Abu Hurairah berkata, orang-orang masa dulu setelah takbir keempat

sering kali membaca,

,!(iri"eA; Ai C :'t: - q X 4qr{A!: J }i 
"t 

-1r5
@16(

"Ya AIIah, berilah kepadn kami kehidupan yang baik di dunio, kehidupan yang

baik di skhirat dan selumatkunlah kami deri siksa nerska." (Al-Baqarah l2l 2011

8. Salam

Ulama ahli fikih sepakat bahwa salam merupakan bagian dari rukun shalat
jenazah, kecuali Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa salam ke kanan

dan kiri merupakan wajib shalat bukan rukun shalat. Yang menjadi landasan

atas pernyataan yang mengatakan bahwa salam merupakan rukun shalat adalah

hadits Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa shalat jenazah hukumnya sama

dengan shalat yang lain. dan sebagai tanda selesainya shalat adalah salam.

Ibnu Mas'ud berkata, salam dalam shalat jenazah sama halnya dengan
salam dalam shalat yang lain. Adapun lafal salam yang paling sederhana adalah
" as-S alhmu alaikum." atau " Saldmun Alaikum."

Imam Ahmad berpendapat bahwa membaca salam dengan memalingkan
kepala ke arah kanan merupakan contoh yang ditunjukkan Rasulullah saw. Tapi,

membaca salam dengan tetap menghadap ke depan juga tidak masalah. Inilah
yang dilakukan Rasulullah saw. dan para sahabat, dan tidak ada perbedaan di
antara mereka saat itu, yaitu salam hanya satu kali.

Imam Syaf i berkata, dianjurkan untuk salam dua kali. Yang pertama

dengan memalingkan kepala ke arah kanan. Dan yang kedua ke arah kiri.

' HR Ahmad dalam Musnad !,hmg$ jilid IV hal: 383. Ibnu Majah, jilid 383. Ibnu Majah,
jilid I, hal: 457. Baihaki, iilid IV hal: 43.
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Ibnu Hazm berkata, untuk salam yang kedua merupakan dzikir dan

perbuatan yang baik.

Cara Menyalati Jenazah

Setelah semua syarat telah terpenuhi, bagi yang akan shalat jenazah

hendaknya berdiri berdekatan dengan jenazah disertai dengan niat. Dilanjutkan

dengan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan tskb iratul ihrqm.Kemudian

meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dilanjutkan dengan rnembaca Al-
FAtihah. Setelah itu, takbir untuk yang kedua, dilanjutkan dengan membaca

shalawat kepada Rasulullah saw. Setelah itu, takbir untukyang ketiga, dilanjutkan

dengan membaca doa untuk mayat. Kemudian takbir untuk keempat kalinya

dan dilanjutkan dengan membaca doa, lalu diakhiri dengan salam.

Posisi lmam Saat Menyalati lenazah Perempuan dan Lelaki

Di antara cara yang diajarkan Rasulullah saw. bagi imam dalam menyalati

jenazah lelaki adalah hendaknya berada persis di bagian kepala jenazah.

Dan untuk jenazah perempuan, hendaknya imam berada di bagian tengal-r

(perut).

Sebagai landasan atas hal ini adalah sebuah hadits yang bersumber dari

Anas ra. bahwasanya ada seseorangyang melakukan shalat jenazah tepat di

bagian kepalanya. Setelah jenazahnya diangkat, kemudian didatangkan dengan

jenazah perempuan, dan ia merubah posisinya tepat di bagian tengah jenazah.

Seseorang bertanya kepadanya, "Beginikah cara yang dilakukan Rasulullah saw

saat menyalati jenazah lelaki sebagaimana yang engkau lakukan, dan jenazah

perempuan seperti yang telah engkau lakukan tadi?"

Ia menjawab, "Iya, seperti itulah yang dilakukan Rasulullah saw.l'

HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi,Ibnu Majah. Hadits ini dinyatakan shahih

oleh lbnu Majah.

Thahawi berkata, "Inilah yang aku senangi. Di samping itu, ada juga beberapa

atsar dari para sahabat yang menguatkan riwayat hadits Rasulullah saw.."

Menyalatkan lenazah yang Lebih dari Satu

Jika ingin melakukan shalat jenazah , baik lelaki ataupun perempuan, yang

lebih dari satu, maka jenazah tersebut dibariskan dalam satu barisan di depan

imam dan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian semua jenazah dishalati dengan

sekali shalat.
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Jika jenazah yang dishalati bercampur antara lelaki dan perempuan,

diperbolehkan melakukan shalat secara terpisah ataupun bersamaan sekaligus.

lenazah lelaki diletakkan di depan imam, disusul kemudian dengan jenazah

perempuan.

Na{i'berkata, Ibnu Umar pernah melakukan shalat jenazah yang berjumlah
sembilan, yang terdiri dari lelaki dan perempuan. fenazah yang lelaki diletakkan
persis di depannya, kemudian disusul dengan jenazah perempuan. lenazah
tersebut diletakkan secara berbaris dalam satu barisan.

Dalam riwayat lain, Ibnu Umar menceritakan, "Ketika itu, Ummu Kultsum
binti Ali, istri dari Amr dan anaknya yang bernama Zaid meninggal dunia. Yang

menjadi imamnya adalah Said bin Ash, sement ara yangmenjadi makmumnya,
di antaranya adalah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id, dan Abu Qatadah.

Jenazah Zaid diletakkan di dekat imam. Melihat hal itu, ada seseorang yang

tidak suka. Lantas aku menoleh ke arah Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa'id

dan Abu Qatadah, lalu bertanya kepada mereka, bagaimana dengan masalah

ini? Mereka menjawab, itulah yang dicontohkan Rasulullah sawl'

Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, sanad hadits ini shahih. Dalam hadits yang

lain dijelaskan, bahwa jika ada jenazah anak kecil dishalati bersamaan dengan

jenazah perempuan, maka jenazah anak kecil diletakkan dekat dengan imam,
sementara jenazah perempuan agak jauh. fika ada jenazah anak kecil, jenazah

perempuan dan jenazah lelaki, maka untuk jenazah anakperempuan diletakkan

berdekatan dengan jenazah lelaki.

Anjuran untuk Membagi Meniadi Tiga Baris dan Meluruskannya

Bagi yang menyalati jenazah, hendaknya membagi barisannya menjadi tiga

barisan' dan lurus. Malik bin Hubairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

{ t, .No.., t | 
lrl ".,. i.ri rot. oro

oJ ,*p )l r.-L' a;X t.;:-( ;i ':,f -*[J' _aui "1" .]4 ,>'".e;.,,;* ;,,u
"riaoitatt seorang Mukmin men'inggal dunia tonio, aigrolati c:leh kaum

Muslimin hingga mencapai tiga baris, kecuali dia akan diampuni."2

' Iumlah barisan yang paling sedikit saat shalat jenazah adalah dua barisan.
' H R Tirmidzi kitab " al-landiz." bab " Ma Jdh f ash-Shalati 'ala al-lanhzati wa asy-Syaft'ati

li,al-Mayyit." {roz8ljilid IIL hal: 338.. Abu'Daud kitab "al-lanaiz," bab-ash-Shifif 'ala

al landzati.," [:166] jilid III, hal: r98. Ibnu Majah kitab "al-Janhiz,"bab"Md lda-f-man
Shalli'alai Jamh'atun min al-Muslimin." Ira9o] jilid I, hal: 478. Hakim dalam Muitadrak
Hakim,kitab"al-JanAiz." Ir34r] jilid I. hal: 5 r6. Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih
sesuai syarat Muslim tapi dia tidik meriwayatkannya. Dzahibiluga menyatakannya shahih
dalam at-Talkhish.
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Berdasarkan pada hadits ini, Malik bin Hubairah berkata, jika orang yang

ikut shalat jenaz.ah sedikit, hendaknya mereka dibagi menjadi tiga baris.

Imam Ahmad berkata, jika yang mengikuti shalat jenazah sedikit, hendaknya

mereka di bagi menjadi tiga barisan. Ada yang bertanya kepadanya, "Kalau yang

berada di belakang Imam hanya empat orang, apa yang mesti dilakukan?"Malik

menjawab, "Hendaknya dibagi menjadi dua barisan; masing-masing barisan

di isi dua orang. Dan jika hanya ada tiga orang saja -meskipun hal seperti irri

tidak aku sukai- herrdaknya dibagi menjadi tiga barisan; masing-masing barisan

hanya satu orang."

Anjuran untuk Memperbanyak Jamaah yang lkut Shalat Jenazah

Dianjurkan untuk memperbanyak jamaah yang akan nenyalati jenazah. Hal

ini berdasarkan pada hadits yang berasal dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

,,,i&.-ri .rrS _pffr -r"

"Tidaklalt jenazalt dishnlati kaum Mttslimin Uang nrcncaptti serntus orang dnn

mereks tnelakukannyn dengan iklilas, kecuali dia akan mendnpatkan n1afnat."1 HR
Ahmad, Muslim dan Tirmidzi.

Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

',. trt-.: t ),. r o J I t
)-c.tq-a^g Jw-l*o L>-, :L"J).fJ'J

o' , "e a, t

+ nr ;'tu \l
"Tidaklah seorang Muslirrt yang menirtggal durila, kemudinn tlislnlttti oleh

enryat pulult orang t/ang tidak ntenyekutukon Allah su)t. dengan apnplm, kecunli

Allsh swt. akan menolongnys."2 HR Ahmad, Muslim dan Abu Daud.

:tiajt d-f- Lat .:-*p 't lt

^u t.ii

t+, ;rr ,; * ) )-*, i;)\ ,uj.J

' HR Muslim kitab"al-Janhiz," bab "LIan Shallh'alai Miah, Syufi'AJihi" [58] jilid II, hal:
654. Tirmidzi kltab"al-JanAiz,"bat:" Md lhh fi ash-shalhti'ali a[-lanhzati wa witsy-syafhhti
Ii al-Mayyit," {ro.zgljilid III, hal: 3.r9. Dia beikata, hadits ini hasan dan shahih.Ibnu'Majah
kitab " nl-JanAiz," bab" Md lhh f man Shallh'alahi lamhhtun min al-Muslimin ." IraS8] jilid
I,hal: q77. Nasai kitab "al-lunlhiz," bab"Fadhlu mun Shalla'ttlahi Miah," jilid IV hal: s7.

' HR Muslim kitab "al-lanAiz," "Man Shalld'alai Miith. Syufi\t fihi." lsgl jilid II, hal: 655.
Abu Daud kitab" al-Janiiz," bab" r^adhlu ash-Shalhti alh al-Janhzati aw Tasyyi'ihk." lltzol
jilid III, hal: r99, zoo.
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Orang yang Ketinggalan dalam Shalat lenazah

Bagiorangyang terlambat dengan imam dalam melaksanakan shalat jenazah,

hendaknya ia menyempurnakannya. Tapi jika ia tidak menyempurnakannya,

hal itu juga tidak menjadi masalah. Ibnu Umar, Hasan, Ayyub as-Sakhtiyani

dan Auza'i, mereka berpendapat bahwa orang yang terlambat dalam mengikuti

takbir imam, ia tidak perlu menyempurnakannya.

Imam Ahmad berpendapat, bagi orang yang terlambat dalam meriwayatkan

melaksanakan shalat dengan imam, ia tidak perlu menyempurnakan.

Ibnu Qudamah dalam al-Mugniberkata, saya sependapat dengan apa yang

di katakan oleh Ibnu Umar ra. dan apa yang ia katakan tidak ada perselisihan di

antara para sahabat. Diriwayatkan, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah saw

wahai Rasulullah, saya melakukan shalat jenazah dan saya terlambat beberapa

takbir. Rasulullah saw. menjawab,"Apa yang engkau dengar (dari imam), ikuti.

Dan apa yang telah terlambat darinya, maka tidak perlu diulangi."

Hadits ini amat jelas. Dan karena takbir dalam shalat jenazah itu ber-

kesinambungan antara takbir yang satu dengan takbir yang lain, maka tidak
ada kewajiban untuk mengulang yang terlewat sebagaimana takbir pada shalat

hari raya.

lenazah yang Wajib Dishalati dan yang Tidak Waiib

Para ulama fikih sepakat bahwa jenazah seorang Muslim wajib dishalati,

baik lelaki ataupun perempuan, besar maupun kecil.

Ibnu Mundzir berkata, para ulama fikih sepakat bahwa bayi yang meninggal

dunia, yang sebelumnya diketahui tanda-tanda kehidupannya, baik dengan

gerakan ataupun tangisannya, ia tetap dishalati.

Mughirah bin Syaibah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Orang yang

membawa kendaraan berada di belakang jenazah dan orangyangberjalan berada

di depan jenazah yangberdekatan dengan arah kanan atau arah kiri. Bayi yang

keguguran, ia tetap dishalati dan orangtuanya didoakan agar mendapat ampunan

dan kasih sayang." HR Ahmad dan Abu Daud.

Dalam redaksi lain berbunyi,"Dan orang yang berjalan berada di bagian

depan dan belakang jenazah, juga dari arah kanan dan kiri dengan berdekatan

dengan jenazah."

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi, "Orangyangmengendarai berada

dibelakang jenazah, sementarayangberjalankaki, iabolehberada dimanasaja.
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Dan anak kecil (yang meninggal dunia) tetap dishalati." HR Ahmad, Nasai dan

Tirmidzi. Hadits ini dinyatakan shahih.

Hukum Menyalati Bayi yang Keguguran

Mayoritas ulama berpendapat dan tidak ada yang berbeda pendapat, bahwa

bayi yang keguguran, yang usianya belum mencapai empat bulan, jenazahnya

tidakperlu dimandikan dan tidakperlu dishalati.Ia cukup dikafani dan langsung

dikebumikan. fika bayi tersebut usianya lebih dari empat bulan dan sempat

mengalami kehidupan baik dengan tangisan ataupun gerakan badannya, maka

ia dimandikan dan dishalati.

Imam Flanafi, Malik, Auzii dan Hasan berpendapat bahwa jika tidak ada

tanda kehidupan dalam dirinya, ia tidak perlu dishalati. Sebagai landasan atas

pendapat ini adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nasai,

Ibnu Majah dan Baihaki dari fabir bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

t. t ,e::: f * ';:t',qj,',,
"lika bayi ycng keguguran nremperlihqtkan tads-tnnds kelidupnn, nnka ia

tetap dishalati dan (apnyang iapunya) dapat dizoarisi."l

Dengan jelas hadits di atas menyebutkan bahwa bayi yang meninggal dunia
harus dishalati jika ia menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Imam Ahmad, Sa'id, Ibnu Sirin dan Ishak berpendapat bahwa jenazah

bayi tetap dimandikan dan dishalati. Sebagaimana hadits yang telah disebutkan

sebelumnya "Bayi yang keguguran tetap dishalati."

Alasan lain atas ketetapan dalam menyalati bayi yang meninggal dunia
adalah bahwasanya bayi tersebut telah ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya.

Karenanya, ia memiliki hak untuk dishalati sebagaimana orang yang hidup
Iainnya. Dan Rasulullah saw. telah menjelaskan bahwasanya bayi akan ditiupkan
ruh ke dalam tubuhnya saat berusia empat bulan.

Para ulama mengatakan bahwa hadits yang dijadikan landasan oleh Imam
Hanafi, Malik, Auza'i dan Hasan tidak dapat dijadikan hujjah, karena hadits

tersebut mudhtharib (tidak jelas). Di samping, hadits ia mereka jadikan sebagai

pijakan juga bertentangan dengan hadits yang lebih kuat. Dengan demikian, hadits

yang mereka jadikan sebagai landasan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

' HR Tirmidzi, kitab "al-lanaiz," bab "Ma ldh fi Tarki ash-Shalhti'al6 al-lantni Hatt6
Yastahilla." Iro3z] jilid lIL hal: 34r. Ibnu Maja]i, kitab"al-Jandiz," bab"Md lhAllah swt.
fi ash-Shaliti'ala ath-Thifli." Irso8] jilid I, hal: 483.
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Hukum Menyalati Orang yang Mati Syahid

Syuhadd'adalah orang yang meninggal dunia di tangan orang-orang kafir
saat peperangan. Ada beberapa hadits yang dengan jelas menyatakan bahwa

orang yang syahid tidak perlu dishalati. Di antaranya adalah:

1. ImamBukharimeriwayatkandarifabirbahwasanyaRasulullahsaw.memerintah-

kan untuk mengebumikan para sahabat yang meninggal dunia saat perang

Uhud dengan darah mereka, tidak dimandikan dan tidak dishalati.'

2. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Anas ra. bah-

wasanya mereka yang syahid di bukit Uhud tidak dishalati, jenazahnya

langsung dikebumikan dengan darahnya dan juga tidak dimandikan.'

Ada juga beberapa hadits yang menjelaskan bahwa jenazah para syuhada

tetap dishalati. Di antaranya adalah:

r. Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwasanya Rasulullah

saw. pernah keluar lalu beliau melakukan shalat untuk mereka yang gugur
di bukit Uhud sebagaimana beliau shalat jenazah setelah delapan tahun
berlalu layaknya orang yang sedang berpamitan baik kepada orang yang

masih hidup ataupun orang yang sudah meninggal dunia.3

2. Dari Abu Malik al-Ghifari, ia berkata, "Mereka yang terbunuh pada saat

perang Uhud sebanyak sembilan orang, sepuluh dengan Hamzah. Mereka

dihadapkan kepada Rasulullah saw.Jalu beliau melaksanakan shalat untuk
mereka. Setelah dishalatkan, sembilan jenazah tersebut dipindah ke tempat

yang lain, lalu di datangkan sembilan jenazahyanglain, sementara jenazah

Hamzah dibiarkan pada tempatnya semula. Kemudian Rasulullah saw.

melaksanakan shalat untuk ke sembilan jenazah tersebutl' HR Baihaki.

Dengan melihat adanya tahrud (kontradiksi) pada hadits tersebut, para

ahli fikih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengamalkan semua

hadits tersebut. Dan sebagian yang lain hanya mengamalkan hadits yangrajth
(kuat.). Di antara yang mengamalkan semua hadits tersebut adalah Ibnu Hazm.

HR Bukhari, kltab" al-lanAiz," bab"ash-Shaldtu'ala asy-Syahtdi," jilidll,hal: r r4. Dan bab
" Man Lam Yara Gjusla asy-Syuhaddi," jilid II, hal: r r 5. )uga dalam bab " Man Yuqaddamu
f al-Lahdi," jilid II, hal: r r 5.
HR Abu Daud, kitab "al-lanaiz," bab "asy-Syahidu Yughsal." [rr:S] jilid III, hal: tgr, r92.
Tirmidzi, kitab "al-JanAiz," bab "Md la'a f Tarki ash-Shaldti'ald asy-Syahidl." Iro:6] jilid
III, hal: 345. Tirmidzi megatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih. Ibnu Majah, kitab"al-
landiz," bab " Ma lhh f ash-Shalhti 'ald asy-Syuhadhi wa Dafnihim." Ir 5 r 5] jilid I, hal: +8;.
HR Bukhari, kitab "al-Ianhiz," bab "ash-Shaldtu 'ald asy-Syahidt," jilid II, hal: rr4. Abu
Daud, kitab " al-Jandiz," bab " al-Mayyitu Yushalld 'alh Qabrihi balda Hinin." l3zz3, 3zz4l
jilid III, hal: zr3.

I

I

I
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Ia berkata, "|ika orang yang meninggar dalam keadaan syahid dishalati, hal itu
bagus. Tapi jika ia tidak dishalati, itupun bagus."

Pernyataan ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Hal yang
sama juga dinyatakan oleh Ibnu eayyim. Ia berkata, "yang benar dalam masalah
ini adalah bagi kaum Muslimin diperbolehkan untuk menyalati ataupun tidak
menyalati orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karena baik
menyalati ataupun tidak, keduanya memiriki dasar yang bersumber dari
Rasulullah saw."

Inilah pendapat yang dikemukakan Imam Ahmad, dan merupakan hal yang
pokok dalam mazhabnya. Imam Ahmad juga berpendapat, bahwa Rasulullah
saw. tidakmenyalati para sFrhada ketika mereka akan dimakamkan. sementara
yang menjadi korban saat perang uhud mencapai tujuh puluh orang. Dengan
demikian, apa yang mesti diberlakukan untuk mereka yang menjadi syahid
tidaklah samar; mereka tidak dishalati Rasulullah saw.

Hadits yang bersumber dari fabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa
mereka yang meninggal dunia sebagai syuhada tidak dishalati adalah hadits
hasan dan cukup jelas. Karena ayahnya sendiri menjadi salah satu orang yang
syahid dalam peperangan tersebut. Dan ini merupakan pengalaman pribadi
yang tidak dimiliki yang lain.

Abu Hanifah, Thauri, Hasan, dan Ibnu Muyassib lebih condong para riwayat
yang menyatakan bahwa orang yang syahid tetap wajib dishalati.

Imam Malik, Syafii dan Ishak menganggap bahwa riwayat yang dikemukakan
Imam Ahmad lebih kuat, sehingga mereka menyatakan bahwa jenazah syuhada
tidak perlu dishalati.

Dalam kitab al-umm, Imam Syaf i menyatakan bahwa ada beberapa hadits
yang seakan-akan hadits ini mutawatir, bahwasanya Rasulullah saw tidak
menyalati mereka yang syahid di perang uhud. Adapun hadits yang meriwayatkan
bahwa beliau menyalati jenazah mereka, bahkan untuk Hamzah ra. sampai beliau
melakukan takbir sebanyak sembilan kali, tidak bisa diterima. Bagi orang yang
menjadikan landasan pada hadits yang tidak sah, ia p"rl., -"."ra malu pada
dirinya sendiri, karena hadits tersebut berlawanan dengan hadits yang shahih.
Adapun hadits yang berasal dari uqbah bin Amir, bahwasanya peristiwa tersebut
terjadi setelah delapan tahun berlalu. Lebih lanjut Imam syafii berkata, ..Seakan_

akan Rasulullah saw. mendoakan saat itu mendoakan dan meminta ampunan
untuk mereka setelah beliau mengetahui bahwa tidak lama lagi beliau akan wafat.
untuk itu, beliau berpamitan kepada mereka. Sehingga apayangbeliau lakukan
ini tidak dapat menghapus hukum hadits yang sudah jelas dan tetap.,,
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Status Orang yang Terluka dalam Peperangan

dan Hidup dalam Waktu yang Singkat

Bagi orang yang terluka ketika dalam peperangan, dan ia masih bisa

menjalani hidupnya dengan stabil (bisa beraktivitas sebagaimana semestinya),

jika ia meninggal dunia, maka jenazahnya dishalati dan dimandikan meskipun ia

masuk dalam kategori orang yang mati syahid. Rasulullah saw memandikan dan

menyalati Sa'ad bin Muadz saat meninggal dunia yang disebabkan anak panah

yang mengenai tangannya dan memutuskan urat nadinya, kemudian ia di bawa

ke Masjid. Setelah selang beberapa lama, ia pun meninggal. Tapi jika ada orang

yang terluka saat perang dan ia hanya bisa berbicara dan makan saja. Sementara

aktivitas yang lain tidak dapat dilakukannya akibat luka yang dideritanya, maka

jika ia meninggal dunia, jenazahnya tidak dimandikan dan juga tidak dishalati.

Ibnu Qudamah dalam kitab al-MlgL"rl mengisahkan, Pada saat penaklukan

kita Syam, ada seseorang yang berkata, aku membaca air agar air tersebut

diminum putra pamanku yang ikut peperangan jika nanti aku bertemu dengannya

dalam keadaan hidup. Aku lantas bertemu dengan Harits bin Hisam. Akupun
tergerak untuk memberi minum kepadanya. Tapi, pada saat yang bersamaan,

ada seseorang yang melihat pada kami seraya memberi isyarat agar aku berkenan

memberinya minum. Aku pergi menemuinya untuk memberi minum. Tapi

pada saat aku akan memberinya minum, akupun melihat ada seseorang yang

melihat ke arah kami dan meminta agar aku memberinya minum. Hingga pada

akhirnya semuanya meninggal dunia. Dan tidak ada satupun di antara mereka

yang dimandikan dan dishalati. Padahal, saat mereka mengembuskan napas

untuk terakhir kalinya, peperangan telah usai.

Hukum Menyalati Orang yang Meninggal Dunia

Saat Menialani Hukuman

lika ada orang yang meninggal dunia saat menjalani hukuman, ia tetap wajib

dimandikan dan dishalati. Hal ini berdasarkan dengan hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Bukhari yang bersumber dari Jabir ra., bahwasanya ada seseorang

yang menyatakan masuk ke dalam Islam. Kemudian ia menemui Rasulullah

saw. dan mengaku telah melakukan perzinaan. Mendengar pengakuan dari

orang tersebut, Rasulullah saw. berpaling darinya, sampai pada akhirnya

lelaki tersebut mengaku dan bersaksi sebanyak tiga kali bahwa dirinya telah

melakukan perzinaan. Rasulullah saw. bertanya kepadanya, 'Apakah engkau

sedang gila?"

"Tidakj'
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Rasulullah saw. bertanya lagi kepadanya,"Apakah engkau sudah menikah?"

"Iya, saya sudah menikahl'

Setelah itu, Rasulullah saw memerintahkan agar orang tersebut dirajam di
lapangan Masjid. Pada saat batu mengenai dirinya, ia berlari. Tapi ia tertangkap

lagi dan terus dirajam sampai pada akhirnya ia meninggal dunia. Melihat hal

tersebut, Rasulullah saw. lalu bersabda, berkata, " Semoga hukuman ini memberi

keb aikan ke p a d any a." Lant as b eliau menyalati j enazahny a.

Imam Ahmad berkata, 'Aku tidak pernah melihat Rasulullah saw. enggan

menyalati jenazah siapapun kecuali orang yang meninggal dunia karena bunuh

diri atau melakukan tindak korupsil'

Hukum Menyalati Orang yang Melakukan Tindak Korupsi, Bunuh Diri
dan Orang yang Melakukan Bentuk Kemaksiatan Lainnya

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan tindak korupsi,

bunuh diri dan melakukan kemaksiatan yang lain, jika ia meninggal dunia, maka

ia tetap dimandikan dan dishalati.

Imam Nawawiberkata, "Pendapat mayoritas ulama sudah cukup dijadikan se-

bagai landasan bahwa semua orang (Islam) yang meninggal dunia, ia berhak untuk

dimandikan dan dishalati, baikyangbersangkutan seorangkoruptor, orangyang

bunuh diri, orang yang menjalani huku man raj am (mati, red), ataupun oran gyang

terlahir dari hasil perzinaani'Adapun riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah

saw enggan untuk menyalati orang yang melakukan korupsi (baca: pencurian)

dan orang yang bunuh diri, itu hanya sebatas ancaman belaka. Sebagaimana

halnya keengganan beliau untuk menyalati orang yang masih memiliki hutang,

tapi beliau tetap memerintahkan untuk menyalati jenazahnya.

Ibnu Hazm berkata, "Semua orang Muslim berhak untuk dishalati, baik

semasa hidupnya ia termasuk orang yang taat ataupun orang yang durhaka;

orang yang meninggal dunia karena hukuman mati ataupun meninggal dunia

di dalam hutan belantara. Shalat jenazahjuga tetap dilakukan bagi orang yang

melakukan perbuatan bid'ah, asal apa yang ia lakukan tidak menjadi penyebab

ia keluar dari Islam. luga bagi orang yang melakukan bunuh diri dan melakukan

pembunuhan terhadap orang lain. Meskipun mereka semua melakukan

kedurhakaan dan kerusakan di atas bumi, tapi jika ia meninggal dunia masih

dalam keadaan Muslim, ia tetap berhak untuk dishalati. Sebagai dasar atas

hal ini adalah, makna umum yang terkandung dalam hadits Rasulullah saw.

'Lakukan shalat untuk sahabat kalian,'sementara orang Muslim, tetap bagian

dari sahabat kita (sesama Muslim)l'Allah swt. berhrman,
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O .'z:;r1riAtL
"Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudars." (Al-HujurAt

[a9] :10)

@ ,4ia5'W*4ijt;"'lr7
"Dan orang-orang yang beriman, Ielski dan perempuan, sebagian merekn

(adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (At-Taubah l9l:71)
Barangsiapa yang melarang untuk menyalati (jenazah) seorang Muslim,

sungguh ia telah mengucapkan kalimat yang amat berat (tanggung jawabnya.)

Dan sesungguhnya orang yang melakukan kedurhakaan, ia lebih membutuhkan

doa dari saudara-saudaranya yang se-iman. Dalam hadits shahih diriwayatkan

bahwa pada saat ada orang yang meninggal dunia di Khaibar, Rasulullah saw.

bersabda,

1 ,Ii -t .F i ;i €.-u * ',)-.

" Shalstlnh untuk salnbat kalian. Sesungguhnya ia telah melskukan pencurian

(harta rampasan)."

Perawi hadits ini berkata, "Lantas aku mencari harta kekayaannya, dan aku

menemukan kalung yang nilainya tidak mencapai dua dirhaml'

Atha juga berpendapat bahwa shalat jenazah juga tetap harus dilakukan

bagi anak hasil perzinaan, orang yang melakukan lihn, orangyang dirajam, dan

orang yang lari dari peperangan lalu ia meninggal dalam pelariannya.

Atha berkata, 'Aku tidak akan enggan menyalati bagi orang yang

mengucapkan"Ld ilhha illd Allah"'. Allah swt. berfirman,

O,"+1 gfrW<;:\rr,3,
"Sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu, adalah

penghuni neroks lahannam." (At-Taubah [9] : 113)

Ibrahim an-Nakhai berkata, "Tidak ada sesuatupun yang menghalangi

untuk menyalati ahlul kiblah (baca: seorang Muslim). Dan orang yang melakukan

bunuh diri, jenazahnya tetap berhak untuk dishalatil'

Ibrahim juga berkata, "Sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Rasulullah

saw., bersabda, bahwasanya orang yang dirajam (menjalani hukuman mati),
j enazahny a tetap dishalati i'
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Qatadah an-Nakhai berkata, 'Aku tidak pernah mendapati orang-orang

yang berpengetahuan (ulama, red) enggan untuk menyalati jenazah orang yang

mengucapkan kalirnat tauhid 'Ld ildha ill(t Allah"'

Ibnu Sirrin berkata,'Aku tidak mendapati seseorang dari kalangan ahlul

ilmi (ulama) yang merasa berdosa jika ia menyalati jenazah orang Islam."

Abu Ghalib berkata,'Aku bertanya kepada Abu Umamah al-Bahili: Ada

seseorang yang gemar meminum khamar, apakah ia berhak untuk dishalati
(jika telah meninggal nantinya)?" Abu Umamah menjawab, "Iya, siapa tahu

pada saat ia berbaring, ia sempat mengucapkan kalimat tauhid, 'Ld ildha illh
Allah,lantas Allah swt. mengampuni segala dosanya.'

Al-Hasan berkata, "Bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid'Lh
ildha illh Allah, dan menghadap ke arah kiblat ketika shalat, ia berhak untuk
dishalati jika meninggal dunia, karena sesungguhnya shalat merupakan syafaat

(pertolongan) baginya."

Hukum Menyalati Orang Kafir

Kaum Muslimin tidak diperkenankan menyalati jenazah orang kafir. Allah
swt. berfirman,

6,i3Y, -iF,' $\\'Ts -iL"* 
iF F t G iu e ; r;,y"i;

'Uo:"4
"Dan jangonlnlr kamu sekali-ksli nrcnyalnti (jennzah) seorang yartg mati

di antaro mereka, dau janganlah k(ilrtu herdiri (mendoakan) di kuburnyn.

Sewngguhnya mereka telah kafir kepadn Allah dan rasul-Nya tlnn mereka mati

dalam keadann fasik."(At-Taubah [9] : 8a)

G,t-t rj\4 -),'a'e- ;5y"Vi;i :.5 r;-i( 6jv bt <,K"
bir 3t", > "\6fr; @ Ai AAr S i I\rI,i
;;;,.!yU,;t;t:3:;,{t:lq:r:s;U\.}^'i;rt*--r*$y-"J>- -zJ.ez > /r. / /

@'+:,:;*
"Tindalnh sepntutntln bagi Nabi dan orang-orang yang lterinnn ffienintaksn

ampun (kepoda Allah) bagi orang-ornng musyrik, walaupun ornng-orang musyrik

itu odalah ksum kerabat (nya), sesudnh jelns bngi mereka, bahtuasanya orang-

orqttg nrusyrik itu, adqlah penghuni neraks lnhnnnam. Dan permintaan ampun
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dari lbrahim (kepada Allall untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena sustu

janji yang telnh diikrarkannya kepada bapaknya itu. Mqka tatkals jelas bagi

Ibrahim bahwa bapaknyn itu adalah musull Alloh, maka lbrahim berlepas diri

dnripndanyn. Sesunggulmya Ibrahim ndalah seorang ynng sangnt lembut hatinya

lagi p eny antun. " (At-T aubah [9] : 11.3-11.4)

Begitu pula dengan anak-anak mereka, karena pada dasarnya anak-anak

mereka dihukumi sebagaimana orang tuanya. Tapi jika salah seorang dari orang

tua anak tersebut Islam, dan ia menyatakan keislamannya, maka ia"berhak

untuk dishalati.

Hukum Menyalati lenazah yang Sudah Dimakamkan

Shalat jenazahjuga diperbolehkan bagi mayat yang sudah dikebumikan

sebagaimana ia belum dikebumikan. Sebagai dasar atas hal ini adalah sebuah

riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah melakukan shalat untuk

para syuhada yang meninggal dunia saat perang Uhud setelah delapan tahun

berlalu.

Zaidbin Tsabit berkata, Saya pernah keluar bersama Rasulullah saw.. Saat

kami sampai di makam Baqil beliau melihat ada makam yang baru. Lantas beliau

menanyakan penghuni makan tersebut. Setelah diketahui bahwa penghuni

makam tersebut adalah fulanah dan beliau mengenal orangnya, beliau pun

berkata, " Kenapa kalian tidak memberitahukan hal ini kepadaku?!" Para sahabat

menjawab, "Wahai Rasulullah, saat itu engkau sedang tertidur dan dalam

keadaan puasa, karenanya kami tidak ingin mengganggumui' Rasulullah saw.

lantas bersab da," langan kalian ulangi lagi hal yang sedemikian itu. Iika ada salah

seorang dari kalian yang meninggal dunia, dan aku masih bersama kalian, maka

kalian harus memberitahuku karena sesungguhnya shalatku kepadanya (orang

yangmeninggal) merupakan syafaat." Setelah itu, Rasulullah saw. mendekat pada

makam dan kami berada di belakang beliau. Setelah itu, beliau takbir sebanyak

empat kali.' HR Ahmad, Nasai, Baihaki, Hakim dan Ibnu Hibban.

Imam Tirmidzi berkata, para sahabat dan orang setelahnya dari kalangan

ahul ilmi sering kali mengamalkan apa yang pernah dilakukan Rasulullah saw..

Apa yang dikatakan Imam Tirmidzi ini sama dengan pandangan Imam

Syaf i, Ahmad dan Ishak. Dalam hadits yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah

saw. pernah melaksanakan shalat di atas makam (setelah mayat dimakamkan)

yang sebelumnyatelah dishalati para sahabat sebelum dimakamkan. Rasulullah

' HR Nasai kitab"al-landiz" bab"an-Nahyu anTajshishi al-QabriJ' jilid VII' hal: 37. Abu Daud
kltab"alJanAiz" bab"Ftkaradhiyyati al-Qu'idi ala -al-Qabri," [:u zs] jilid lII, hal: zr4.
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saw. dan para sahabat yang lain melaksanakan shalat karena memang beliau

belum shalat untuknya.

Apa yang dilakukan Rasulullah san'. dan para sahabat rnenunjukkan bahlva

shalat bagi jenazah yang sudah dimakamkarr hukumnl'a boleh, dan hal ini
tidak hanya berlaku bagi Rasulullah saw. secara khusus, tapi berlaku juga bagi

semua urnat beliau.

Ibnu Qap'im berkata, "Sunnah Muhakkanmlr (yang sudah tetap) tidak
bisa dihapus dengan sunnah mutashabbih, yaitu dengan sabda Rasulullah saw.

yang berbunyi,

"lnnganlalt knlitut duduk di ttss kuburar dntt jangan nrclsksLtnttknn shLtlnt

padantla."

Hadits ini shahih, dan yang nrengucapkan hadits tersebut adalah yang

melakukannya. Artinya, satu sisi Rasulullah saw. menyatakan bahwa larangan

secara qauliah (ucapan), dan di sisi lain, beliau rnemberi contoh secara amaliah,

di mana beliau juga pernah melakukan shalat di makam. fadi antara dua hadits

ini tidak ada pertentangan. Karena sesungguhnya yang dilarang adalah shalat

yang menghadap ke arah makam, bukan shalat di atas makam. Dan shalat yang

dilakukan Rasulullah saw. pada saat berada di atas makam merupakan shalat

jenazah, yang tempatnya tidak ditentukan secara pasti. Tapi, jika shalat jenazah

di lakukan di tempat selain masjid, itu lebih baik daripada shalat jenazah di

dalam masjid. fadi shalat jenazahyang posisinya berada di dalam makam sama

halnya pada saat posisinya berada di dalam keranda. Di kedua tempat ini (dalam

keranda dan dalam burni), tidak ada perbedaan. Karena itu, menyalati jenazah

baik posisinya berada di atas bumi, di dalam keranda atauplrn di dalam bumi,

hukumnya boleh, berbeda dengan jenis shalat lain selain shalat jenazah. Karena

syariat telah menetapkan bahwa shalat selain jenazah tidak boleh dilakukan di

atas makam ataupun menghadap makam. Sebab hal tersebut memiliki unsur

kesamaan dengan menjadikannya sebagai masjid. Sementara Rasulullah saw

telah melaknat orang yang melakukan hal semacam ini. Apapun yang telah

dilaknat oleh Rasulullah saw., seyogianya kita berhati-hati. Di samping itu,

Rasulullah saw juga menyatakan bahwa orang yang melakukan shalat di atas

ataupun rnenghadap ke arah rnakam termasuk orang yang paling buruk.

Rasulullah saw. bersabda,

L#t,!; l; ,;"r' *r" rr:x I



"SesunggulmyLl orong yong paling buruk udnlnlt orsng vang menvnksikan

datangnya lmri kiamat dut ornng yang menjndikan maknm sebagai mnsjid."

Hukum Shalat Gaib

Melakukan shalat gaib bagi jenazah yang berada di tempat lain, baik dekat

maupun jauh, diperbolehkan. lika orang melakukan shalat gaib, hendaknya ia

tetap menghadap ke arah kiblat, meskipun posisi jenazah tidak mengarah ke

arah kiblat. Kemudian ia berniat rnelakukan shalat gaib, dan dilanjutkan dengan

takbir sebanyak empat kali sebagaimana shalat jenazah biasa.

Abu Hurairah ra. berkata, "Rasulullah saw. memberitakan kematian raja

Najasypada saat ia meninggal dunia. Kemudian beliau keluar menuju ke masjid

dan kami pun ikut bersama beliau. Setelah sama di masjid, kami berbaris di

belakang beliau, lalu takbir sebanyak empat kali." Riwayat ini telah disepakati

oleh para ulama hadits dan tidakbisa dibantah. Namun Abu Hanifah dan Malik
tidak sepakat dengan hadits ini meskipun mereka juga tidakbisa mengemukakan

argumentasi.

Hukum Melaksanakan Shalat lenazah di Masjid

Melaksanakan shalat di masjid hukumnya boleh, selama tidak mengotori

masjid. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., bersabda, bahwasanya

Rasulullah saw menyalati jenazah Suhail bin Baidha di dalam masjid.'

Para sahabat juga menyalati jenazah Abu Bakar dan Umar di dalam masjid,

dan tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkarinya, karena pada

dasarnya shalat jenazah sama seperti shalat yang lain.

Adapun pendapat yang menyatakan makruh menyalati jenazah di dalam

masjid adalah pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanifah dengan memakai

dasar sabda Rasulullah saw.,

"Siapa yang melakukan slulst jenazah di masjid, maka ia tidak akan men-

dapatkan apa-apa." 2

Hadits di atas bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah

saw. dan para sahabat. Dan hadits di atas termasuk hadits yang dhaif. Imam

/a

;tL L );:;

HR Muslim kitab"al-Janhizl'bab"ash Shalhtu ala al'lanazati Ji al-Masjid)' jrlid VII, hal: 37.
HR Ibnu Majah kitab" al-lanhizl'bab "Md ldh Jish Shalati ala al-lani)zati f al-Masjidil'
Irs rz] jilid I, hal: +86. Abu Daud kitab "al-lanAizl' bab "ash-Shalhtu ala al-lanhzati f al-
Masjidil' [3reo] jilid III, hal: zo4.
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Ahmad bin Hambal berkata, Hadits ini dhaif. Shalih Maulah at-Taumah juga

menyatakan bahwa hadits ini dhaif. Sementara sebagian ulama yang lain
menyatakan bahwa hadits ini shahih sebagaimana yang tercatat dalarn riwayat
Abu Daud dengan kata'Fald Syaia'yangmengandung arti ia tidak mendapatkan

dosa (dengan melakukannya).

Ibnu Qalyim berkata, "Rasulullah saw. pernah melakukan shalat jenazah di
masjid, tapi hal tersebut tidak beliau lakukan secara rutin. Yang sering dilakukan

Rasulullah saw. adalah bahwa beliau melakukan shalat jenazah di luar masjid,

kecuali saat-saat tertentu, sebagaimana yang beliau lakukan terhadap jenazah

Ibnu Baidhal Jadi, baik shalat jenazah di dalam masjid ataupun di luar masjid,

keduanya diperbolehkan. Tapi, yang lebih utama adalah shalat jenazah di luar
masjidJ'

Hukum Shalat Jenazah di Tengah-Tengah Kuburan

Mayoritas ulama menyatakan bahwa melakukan shalat (jenazah) di tengah-

tengah kuburan hukurnnya adalah makruh. Pendapat ini berpegangan pada

riwayaf dari Ali, Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas. Hal yang sama juga

di kemukakan oleh Athal Nakha'i, Syaf i, Ishak dan Ibnu Mundzir. Sebagai

landasannya adalah sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,"semuabuni adqlah

masjid kecuali kuburan dan kamar mandi."

Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa melakukan shalat jenazah

hukumnya boleh sebab Rasulullah saw. pernah shalat di makarn. Saat Abu
Hurairah menyalati Saryidah Aisyah, beliau berada di tengah-tengah pemakaman

Baqil Dan ketika itu, Ibnu Umar ikut bersamanya. Umar bin Abdul Aziz juga

melakukan hal yang sama.

Hukum Shalat lenazah bagi Kaum Wanita

Kaum wanita diperbolehkan melakukan shalat jenazah sebagaimana kaum

lelaki, baik dilakukan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri. Umar pernah
menunggu Ummu Umar sampai ia dishalati oleh Utbah. Aisyah juga pernah
meminta agar jenazah Sahd bin Abu Waqash di bawa menghadapnya hingga

ia bisa shalat untuknya.

Imam Nawawi berkata, "Hendaknya kaum wanita melakukan shalat jenazah

secara berjamaah, sebagaimana shalat yang laini'Hal senada juga dikatakan oleh

Hasan bin Shalih, Shafi'an ath-Tahuri, Ahmad, dan Hanafi.Imam Malikberkata,
"Hendaknya kaum wanita melakukan shalat jenazah dengan sendiri-sendiril'
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Orang yang Paling Layak Meniadi lmam dalam Shalat lenazah

Para ulama berbeda pendapat nrengenai orang yang paling layak menjadi

imam shalat jenazah. Ada yang berpendapat bahwa orang yang paling berhak

adalah orang yang mendapatkan wasiat langsung dari mayat (sebelum rneninggal

dunia), kemudian seorang pemimpin, kemudian ayah dan saudara-saudaranva,

kemudian anak dan saudara-satrdaranya kemudian saudara-saudaranya yang lain

yang berhak mendapatkan harta warisan darinya. Pendapat ini dikemukakan oleh

pengikut Imam Malik dan Imam Hambali. Ada juga yang berpendapat bahwa

yang paling berhak adalah ayah, kemudian kakek, kemudian anak, kemudian

cucu, disusul kemudian saudara, lalu anakrya saudara (keponakan), kemudian

paman, disusul kemudian anaknya paman disusul kemudian orang-orang yang

mendapatkan harta asheltah. Pendapat ini disampaikan oleh mazhab Syaf i, dan

Abu Yusuf. Sementara Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat

bahwa yang berhak untuk menjadi imam shalat jenazah adalah orang yang menjadi

wali bagi mayat jika ia hadir, kemudian hakim, disusul kemudian tokoh masyarakat,

kemudian wali dari pihak perempuan bagi mayat, kemudian saudara dekat yang

berhak mendapatkan harta ashabah dai peninggalan mayat, kecuali ayah karena

ia harus didahuiukan daripad:r anak jika rnereka berdua hadir saat itu.

Cara Membawa ]enazah dan Berjalan Menuju Pemakaman

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan membawa

jenazah dan mengantarkannya ke tempat pemakaman. Di antaranya adalah:

1. Hendaknya mayat diletakkan di dalam keranda. Ibnu Majah, Baihaki dan

Abu Daud ath-Thailasi merirvayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Siapa

yang mengikuti jenazah, hendaknya ia ikut mengangkat pada bagian pinggir
(keranda), arena hal yang sedemikian merupakan bagian dari sunnah.' fika
ia ingin melakukan lebih clari itu, silerkan, dan jika dirasa cukup dengan

memegang, juga tidak masalah."'

Dari Abu Sa'id ra. ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

"lenguklah orang yang sednng sakit, ikutlcrh mengantarkan jenaznh (ke

Ttcmakamtut), (karcna lnl rlang sedemikinn) dapnt urcngingntkan kalian pttda

kehidupan aklirat." HR Ahmad. Perawi hadits ini dapat dipercaya.

;;rr €ii;';uAt,it': .r)A\ \"):;

' Apa yang dikatakan oleh para sahabat clengan kata "termasuk bagian dari sunrrah," rnenunjuk-
kan bahwa hadits tersebut marJu'(jalur periwayatannya sarnpai kepada Rasulullah saw.)

' HR Ibnu Majah kitab "al-lnnaizl'bab "Mri la'a fi Syuhndi al-landil' Ir+28] jilid III,hd,: 474.
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z. Mempercepat jalan agar cepat sampai di tempat pernakaman. Abu Hurairah

berkata, Rasulullah sa'vr'. bersabda,

"Berscgeroltlt k.nlinr urcrtrlrmt,s jL'ttrcnh. liku irt tcrtrtttsrtk ortrrtg rltutlq sulelt,

mnkn itu utcrupokltr sutrtu kt'hLtil;nt Vang kalinn pcrsentbal*nn kepadnnyn,

dnn jikn is ternmsuk orong ysng buruk, mskn itu termnsuk kcburukan ynng

scgern kalinn lepnsknn dnri pundak kalisrt."l

hnam Ahmad, Nasai dan yang lain juga meriwayatkarr dari Abu Bakrah,

ia berkata, kami pernalt bersanra Rasulullah saw. mengantarkan jenazah

dengan sedikit berlari.

Imam Bukhari rneriwayatkan dalam kitab at-Thfiklr bahwaszrnya pada saat

kematian Sa'ad, Rasulullah saw. begitu cepat membawa jenazahnya (ke

pemakaman) sarnpai sandal kami putus.

Dalan-r kitab al-Fath,Ibnu Hajar al-Athqalani berkata, mempercepat dalarn

berjalan ketika mengantarkan mayat sangat di anjurkan, tapi dengan

catatan, bahwa hal tersebut ticlak sampai membahayakan mayat, juga tidak

memberatkan orang yang membawanya.

Qurthubi berkata, maksud dari hadits Rasulullah saw. di atas adalah agar kita

tidakmemperlarnbat atau menunda pemakaman mayat. Karena, memperlambat

atau r-nenunda dapat mendatangkan khayalan dan bersantai.

3. Berjalan di depan, di belakang, di sebelah kanan atau di sebelah kiri
jenazah.

Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat mengenai posisi berjalan

saat mengantar jenazah ke pemakaman, mana yang lebih utama? Secara

umum mayoritas ulama berpendapat bahwa yang utama adalah hendaknya

berjalan di depan jenazah. Mereka berkata, "Yang lebih utama adalah

berjalan di depan jenazah karena Rasulullah saw, Abu Bakar dan Umar

berjalan di depan jenazah (saat mengantar jenazah).

Imam Hanafi berpendapat, bagi orang yang mengantar dengan berjalan,

diutamakan baginya untuk berjalan di bagian belakang jenazah.Ini yang

' HR Bukharik\Iab" al-lanAizl' bab "as-Sur atuJi al-Jandzafi" jilid II , hal: ro8. Muslim kitab
"al-landiz|'bab"al-Isrk'bil al-Jandzatil' Iio-sr] jilid II, hal: 65t-652. Abu Daud kitab "dl-
landizl'bab"al-Isrd'bil ol lankzatil' Irrgr] iilid III, hal: zoz. Tirmidzi kitab"al-lonAiz:'
bab " al-Isrd' bil al-landzatil' Irorsl iilid III, hal: .]2.

o l ^.
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dapat kita pahami dari perintah Rasulullah saw. untuk mengikuti jenazah,

dan orang yang mengikuti pada umumnya mereka di belakang.

Anas bin Malik berpendapat, Baik di belakang maupun di depan, semuanya

sama, sebagaimana yang telah disabdakan dalam haditsnya,

6ru* tiq;";jpui:+a- *';;rj'j ;;uAt -A;

"Orang ynng menaiki kendoroan, hendakntla is bersdn di belnkang jenazah,

dan ornng tlang berjalan (boleh) di belakang, di depan, di bagian kanan,

atauputt Lli bagian kiri dengan tetap herdekatnn dengnn jennznlt."

Kesimpulannya: Semua yang pendapat yang telah dikemukakan di depan

sama, dan hukumnya mubah yang tidak perlu perdebatkan.

Abdurrahman bin Abzi meriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar berjalan

di bagian depan jenazah. Sementara Salyidina Ali berjalan di bagian

belakang jenazah. Melihat hal itu, ada yang bertanya kepada Sayyidina Ali,
'Mengapa engkau berjalan di belakang jenazah, sementara Abu Bakar dan

Umar berjalan di depan jenazah?'Ali menjawab, "Salyidina Abu Bakar dan

Umar sudah mengetahui bahwa berjalan di belakang jenazah lebih utama

sebagaimana keutamaan shalat berjamaah dengan shalat sendiri. Tapi apa

yang mereka lakukan telah memberi kemudahan kepada orang lain." '

Mayoritas ulama menyatakan bahwa orang yang mengendarai kendaraan

pada saat mengantar jenazah, hukumnya makruh kecuali jika ada uzur
(alasan yang bisa diterima). Tapi pada saat mereka kembali dari mengantar

jenazah, hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan pada hadits yang

bersumber dari Tsauban. Ia berkata, Rasulullah saw. pernah mendatangi

jenazah (seorang sahabat) dengan menaiki unta, dan pada saat jenazah

mau diantar ke tempat pemakaman, beliau enggan untuk menaiki untanya.

Tapi pada saat proses pemakaman telah usai, beliau meminta agar untanya

didatangkan dan beliau menaiki unta tersebut. Seorang sahabat kemudian

menanyakan hal ini kepada Rasulullah saw., lantas beliau menjawab,

\#i aj J'rx" j; -<:l ;i V ei ;s 
'-<su.jr

J - j z,ar,

'.a-5 lJl,t '.. 
a

k-" el

J\e?)

' Kisah ini diriwayatkan oleh Baihaki dan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Hajar menyatakan bahwa
sanad hadits ini hasan.
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"SesunggululVq pars Maloiknt (turut nrcngnntnr) derrgnn berjnlan knki.

Karena itu, sku tidnk itry.:r nrcnniki sernentera merekq herjalan kaki. Dttn saat

merekn sudolt pcrgi, nkupun rnuniki (unta.)"I

Pada saatlbnu Dahdah rneninggaldunia, Rasr-rlullah saw. mengantarjenazahnya

dengan berjalan kaki, dan pada saat kembali, beliau menaiki unta.'

Hadits ini tidak berlawanan dengan hadits sebelumnva, di mana

Rasulullah sau''. bersabda, "Orang yang menaiki kendaraan, hendaknya

berada di belakang jenazah... " Karena bisa jadi, hal ini menunjukkan atas

dibolehkannya berada di depan jenazah, meskipun hal yang sedemikian

tidak beliarr disenangi.

Imam Hanafi berpendapat, mengantar jenazah dengan menaiki kendaraan

diperbolehkan, meskipun yang Iebih utama adalah dengan berjalan kaki

kecuali jika ada alasan tertentu. Cara yang diberitahukan Rasulullah

saw adalah, orang yang mengantar jenazah dengan menaiki kendaraan

hendaknya berada di belakang jenazah.

Al-Khathabi berkata, aku tidak pernah melihat adanya perbedaan di
kalangan para ulama bahwa orang yang mengantar jenazah dengan menaiki

kendaraan hendaknya berada di belakang jenazah.

Beberapa Hal yang Dimakruhkan

Ada beberapa hal yang dimakruhkan saat mengurus atau berada di samping
jenazah. di antaranya adalah:

1. Mengeraskan suara saat dzikir ataupun membaca (ayat Al-Qur'an).

Ibnu Mundzir berkata, saya mendengar satu riwayat dari Qais bin Ubad,

ia berkata, sahabat Rasulullah saw. tidak senang mengeraskan suara dalam

tiga kondisi; pada saat berada di samping jenazah, pada saat berdzikir dan

ketika berada di medan perang.

Sa'id bin Musalyib, Sa'id ibnu Jubair, Hasan, an-Nakha'i, Ahmad dan Ishak

tidak senang jika ada orang yang mengeraskan suara dengan berkata di
belakan g j en azah, " Mi n t alah p e nganlp u n an unt ukny a."

HR Abu Daud kitab "ol-Jandizl'bab"ar-Rukib fi al-lonhzatil'[3r771 jilid III, hal: zor. Hakim
dalam a/-,&{rrsl adrakkitals" al,lanhizl' Ir3 r4] jiiid I, h aI: 5o7.la mengatakan hadits ini shahih
delgan pandangan Baihaki dan Muslim meskipun mereka (idak memlsukkan dalam htabnya.
Adz-Dzahabi sependapat dengannva sebagaimana )ang tertera dalam kitab "at-Talklishl'
HR Tirmidzi kitab"al-JanAizl'bab" NIh Jda,fi ar-Rukhishah fi Dznlika)' Iror+] jilid III, hal:
3u 5. Ia rnenvatakan bahwa hadits ini hasandan shahih. Abu Daud Ottulo"61-1anh.izl'bab
" ar-Rukib Ji al-Jandzati)' It r z8] jilid I , hal: zor.
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Al-Azuzii berkata, ucapan seperti ini merupakan perbuatan bid'ah.

Fudhail bin Amr berkata, ketika Ibnu Amr berada di samping jenazah, ia

mendengar ada yang berkata, mintalah ampun untuknya, maka Allah swt.

akan mengarnpuninya. Mendengar hal itu, Ibnu Amr berkata, Allah srvt.

tidak akan mengampuninya.

Imam Nawawi berkata, "Ketahuilah bahwa yang benar dalam masalah ini

adalah sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu, di mana mereka

hanya berdiam dan tidak mengucapkan apapun saat berjalar-r mengiringi

jenazah baik berupa dzikir, pembacaan ayat Al-Qurhn ataupun yang lain,

karena hal yang sedernikian dapat memberi ketenangan pada jiwanya dan

dapat mengembalikan pikiran jernihnya setelah rnelihat jenazah. Inilah yang

sernestinya di lakukan dan yang benar. Adapun perkara yang sering dilakukan

oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan, yang berupa rnengeucaugkan

suara pada saat mengiringi jenazah dan berbicara yang tidak pada tempatnya,

maka para ulama sepakat bahwa hukumnya adalah hararn."

Syekh Muhammad Abduh mengemukakan fatwanya berkaitan dengan

dzikir dengan keras saat mengiringi jenazah. Ia berkata, 'Adapr-rn dzikir
dengan suara keras di depan jenazah bagi orang yang mengiringi dengan

berjalan kaki -sebagaimana penjelasan dalam kilab Fath al-Bhri,bab, al-

Ianhzah - hukumnya adalah makruh. fika ia ingin berdzikir, hendaknya

ia melakukannya dalam hati. Hal seperti ini rnerupakan sesuatu yang baru

yang belum pernah ada di masa Rasulullah saw., pada sahabat, tabi'in, dan

tabiut tabi'in, dan yang mesti kita cegah."

Menyertai jenazah dengan api, karena hal seperti ini merupakan salah satu

dari kebiasaan orang jahiliah.

Ibnu Mundzir berkata, semua ulama menyatakan bahwa'membawa api

atau obor saat mengiringi jenazah hukumnya adalah makruh.

Baihaki berkata, Aisyah, Ubadah bin Shamit, Abu Hurairah, Abu Sa'id al-

Khudri, dan Asma; binti Abu Bakar berwasiat,'jangan kalian ikuti aku (jika

meninggal nanti) dengan api."

Abu Musa meriwayatkan, pada saat Abu Musa al-Asy'ari dalam keadaan

sakaratul maut, ia berpesan, "Jangan sampai kalian ikuti jenazahku dengan

oborl' Mereka bertanya,'Apakah engkau pernah mendengar sesuatu terkait

dengannya?" "Iyu, saya mendengarnya dari Rasulullah sawl" fika proses

HR lbnu Majah kitab "ai -lanaizl'bab" Ma lahJi al-landzati La Tuakhkhiru ldza Hadharal wa la
Tatlabibindrinl'Ir+Szllilidl,hal: +ZZ.Dalaml<:tabaz-Zawaiddijelaskanbahwasanadhadits
ini hasan. Hadits ini jugi memiliki sydhid yaitu hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan

)

I
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pemakaman dilakukan malam hari, membutuhkan api untukpenerangan,
maka hal seperti ini tidak apa-apa. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu

Abbas bahwasanya Rasulullah saw. pernah masuk ke dalam kuburan malam

hari, kemudian beliau menyalakan obor.'

3. Duduk sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahad

Imam Bukhari berkata, siapa yang mengiringi jenazah, hendaknya ia

tidak duduk sampai jenazah diturunkan dari pundak yang membawanya

(dimasukkan ke dalam liang lahad, penj), jika ia sedang duduk, hendaknya

segera berdiri. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sa'id al-

Khudri, dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda,

'"": t"to"' 1 " "'1 ""t"'''o"t'i'yi .f -\,.+ )''i ''d,*- F ,iF iltjt e-o',, 'rl
" lika kalinn ntelihat jenaznh, lrcndnknya kalian berdit'i, dan siapa ynng ntengiringi

jenaznh, ltendakntyn ia tidak dttduk sampai jenazah diletqkksn ke dalan liang

Ialnd.")

Sa'id al-Maqbari meriwayatkan dari ayahnya, ia berkata, "Kami mengiringi
jenazah, kemudian Abu Hurairah ra. meraih tangan Marwan lantas mereka

berdua duduk bersama. Abu Sa'id melihat hal itu, ia pun meraih tangan

Marwan seraya berkata, demi Allah, berdirilah, sesungguhnya Rasulullah

saw. melarang hal yang sedemikian ini. Melihat hal itu, Abu Hurairah
mengatakan, benar, apa yang engkau katakan!"

Lebih lanjut Imam Hakim mengatakan, "Pada saat Abu Sa'id berkata kepada

Marwan, 'berdirilahj dengan segera Marwan berdiri. Marwan bertanya,

kenapa engkau menyuruhku berdiri? Kemudian Abu Sa'id membacakan

hadits Rasulullah saw tentang larangan duduk saat prose pemakaman

jenazah sedang berlangsung. Marwan berkata kepada Abu Hurairah, apa

yang menghalangimu sampai engkau tidak membe{tahukan kepadaku

tentang larangan ini? Abu Hurairah berkata, engkau yang menjadi
pemimpin, jika engkau duduk, kami pun akan duduk bersamamui' Seperti

inilah yang sering kali di dilakukan para sahabat, tabi'in, pengikut mazhab

Hanafi, Hambali, Auza'i dan Ishak. Pengikut mazhab Syaf i mengatakan,

tidak dimakruhkan duduk pada saat jenazah masih berada dalam keranda

sebelum di masukkan ke dalam liang lahad. Mereka sepakat bahwa orang

oleh Imam Malik dalam al-Muwaththak dan Abr.r Daud dalam Sunan Abu Daud.
'i' HR Tirmidzi kitab "al-landiz" bab"Md l6hfi ad-Dufuift al-Laill' Irotz j jilid III hall 353.
'?'HRTirmidzikitab"allaniizl'bab"Mhlhaf nl-Qiykmlial-landzati)' Iroa3]jilidIII,hal:

-35r -152. Abu Daud kitab"al-lan1izl'bab"ai-Qiyamu Ii al-lanazati)'ftr73iiidIII, hal: 3oo.
Hakim dalam at-Mustadrak,kitab"al-lannil' Irrrzl iilid ], hal: so8.

I

I

J
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yang berjalan mendahului jenazah, ia diperbolehkan duduk sampai jenazah

tiba di tempat pemakaman.

Imam Tirmidzi mengatakan, diriwayatkan dari sebagian ulama darikalangan

para sahabat dan yang lain, bahwasanya mereka mendahului jenazah

kemudian mereka duduk sampai jenazah tiba di tempat pemakaman. Imam
Syaf i berkata, "lika jenazah tiba di pemakaman, dan ia dalam keadaan

duduk, ia boleh tidak berdiri atas tibanya jenazah." Imam Ahmad berkata,
"Jika ia berdiri, hal itu bukanlah aib baginya, tapi jika ia tetap duduk, hal

yang sedemikian juga tidak apa-apai'

4. Berdiri ketika melihat jo"'rzrh nrelintas.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Waqid bin Amr bin Sa'id ibnu Muadz, ia

berkata saya melihat jenazah di Bani Salamah, akupun berdirinya. Melihat
hal itu, Nafi' bin Jabir berkata kepadaku, duduklah, dan aku kan menjelaskan

kepadamu tentang hal ini disertai dengan hujjah. Mas'ud bin Hakam az-

Zarqani berkata kepadaku, bahwasanya ia mendengar Ali bin Abi Thalib
berkata, Rasulullah saw. memerintahkan kepada kita agar berdiri pada saat

melihat jenazah melintas, kemudian beliau memerintahkan kepada kami

untuk duduk setelah jenazah melintas.

Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi, kami melihat Rasulullah

saw. berdiri (saat jenazah melintas), kami pun segera berdiri, dan kami
melihat Rasulullah saw duduk (setelah jenazah melintas), kami pun segera

duduk.'

Imam Tirmidzi berkata, hadits ini shahih. Dalam mata rantai hadits ini ada

empat rawi yang masuk dalam kalangan tabi'in. Antara yang satu dengan

yang lain saling menguatkan. Dan sebagian ulama yang mengamalkannya.

Imam Sya{i'i mengatakan, hadits inilah yang paling shahih berkaitan dengan

masalah ini. Dan hadits inimenasakh (menghapus) hadits yang berbunyi,
"lika kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya."

Imam Ahmad mengatakan, "fika seseorang memilih duduk (pada saat

melihat jenazah), itu pun boleh. Dan jika ia berdiri, itupun tidak masalahl'

Dalam hal ini, Imam Ahmad menyandarkan pendapatnya pada riwayat

yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berdiri pada saat ada

jenazah melintas, dan pada saat yang lain, beliau tetap duduk. Hal yang sama

juga dikatakan oleh Ishak bin Ibrahim. Ahmad, Ishak, Ibnu Hubaib, Ibnu

' Lihat dalam Musnad 628. Thahawi jilid I hal zBz. Dan Ibnu Hibban, dan diyatakan shahih
oleh al-Albani. Muslim kitab"al-ldnaiz" bab "Nasfth al-QiydmIi al-Janhzcihl'[s+] jilid II,
hal:662.
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Majisyun dan dari kalangan mazhab Maliki juga sependapat dengannya.

Imam Nawawi mengatakan, yang dipilih adalah berdiri pada saat melihat
jenazah, dan ini yang dianjurkan. Mutawalli dan Abu Ishak dalam al-

Muhadzdzab juga sependapat dengan Imam Nawawi.

Imam Hazm mengatakan, jika ada seseorang yang melihat jenazah, hendak-

nya ia berdiri sampai jenazah melintas atau diletakkan di liang lahad

meskipun jenazah tersebut dari kalangan orang kafir. Tapi, jika ia tidak
berdiri, itupun tidak apa-apa.

Para ulama yang berpendapat bahwa berdiri pada saat melihat jenazah

termasuk sebuah anjuran, mereka berpegangan pada hadits yang bersumber

dari Ibnu Umar, Amr bin Rabi'ah dari Rasulullah saw., beliau bersabda,

J; e \;.;;i;u;t -;i, r!1

" likn kalian melilut jennzah, ltendnknrln kalian berdiri snnryni jenazalt tersehut

melintas atnu diletnkkan ke dnlqm liang lahad." 1

Imam Ahmad berkata, jika Ibnu Umar melihat jenazah, beliau berdiri
sampai jenazah tersebut rnelintasinya.

Imarn Bukhari dan Muslirn rneriwayatkan bahwa suatu ketika Sahal bin
Hanif bin Qais bin Sa'ad duduk di Qudsiyah. Tidak lama setelah itu, ada

(serombongan orang yang mengiringi) jenazah melintas di depannya.

Melihat itu, keduanya pun berdiri. Kemudian ada yang berkata kepadanya,

lenazah ini adalah orang kalir dzimmi. Mendengar hal itu, ia berkata, suatu

ketika ada sekelompok orang yang mengiringi jenazah melintas di hadapan

Rasulullah saw. Kemudian salah seorang sahabat berkata kepada beliau,

wahai Rasulullah saw., jenazah tersebut adalah orang kafir. Rasulullah saw.

lantas bersabda,"Bukankah ia juga mqnusia (seperti kita.)"'

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Laili. Ia berkata, Ibnu Mas'ud dan

Qais berdiri saat melihat jenazah.

Berkaitan dengan hikmah dibalik (anjuran) untuk be.rdiri saat melihat
jenazah,Imam Ahmad, Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkar-r hadits

secara marfu'dari Abdullah bin Amr, "Sesungguhnya kalian berdiri demi

untuk mengagungkan Dzat yang telah menggenggarn jiwanya." Sementara

HR Bukhari, kitab" al-lanhiz," bab " al-Qiyhm Ii al-lanhzah," jilid II, hal: r oz. Muslim, kitab
" al - I andi 2," b ab " al - Qiydm li al - I an a zah," I z -r I j ilid III
HR Bukhari kirab " al-JanAiz" bab " LIan Qama linajhzati al-Yahtrdii' jilid II, hal: 1o7- 1o8.
Muslim kitab"al-lanai|'bab"al-Qiyhm li al-lanhzattl' [8r]jilid II, hal: 66r.
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redaksi yang diriwayatkan Ibnu Hibban adalah, "Sesungguhnya kalian

berdiri demi mengagungkan Allah, Dzat yang telah mencabut ruh."'

Ringkasnya: Bahwasanya para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

Ada yang berpendapat bahwa berdiri pada saat melihat jenazah hukumnya

makruh. Sebagian lain ada yang menganjurkan untuk berdiri. Ada juga

yang memberi kebebasan untuk memilih antara berdiri atau tetap duduk.

Dan masing-masing pendapat yang mereka kemukakan memiliki landasan

dan dalil. fadi, berkaitan dengan perbedaan pendapat yang ada, siapapun

dapat memilih pendapat yang sesuai dengan kemantapan hatinya.

5. Wanita yang ikut mengantar jenazah.

Ummu Athiryah berkata, kami dilarang untuk ikut mengantar jenazah

(ke pemakaman), dan beliau tidak mewajibkan hal itu kepada kami.'HR
Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Ketika kami berjalan bersama

Rasulullah saw., kami melihat seorang wanita yang dikenal Rasulullah

saw.. Pada saat kami menuju ke jalan, kami berhenti dan bertemu

dengannya. Dan ternyata perempuan itu adalah Fathimah. Rasulullah

saw. bertanya kepadanya ,'Apa yang membuatmu keluar dori rumeh, wahai

Fathimah?'Fathimah menjawab, Aku mendatangi pemilik rumah ini untuk

mengucapkan belasungkawa' Rasulullah saw. bertanya kepada Fathimah,

'Apakah kamu juga ikut ke pemakamannya?' Fathimah menjawab, Aku
berlindung kepada AIIah, jika aku mengikuti sampai ke pemakamannya

bersama mereka, sementara aku mendengar engkau memperingatkan akan

hal itul Setelah itu, Rasulullah saw. berkata kepadanya, 'lika engkau ikut

mengantarkannya sampai ke pemakaman bersama mereka, engkau tidak

akan pernah melihat surga, sampai kakek ayahmu melihatnyal": HR Ahmad,

Hakim, Nasai dan Baihaki.

Para ulama mencela dengan hadits ini seraya berkata bahwa hadits ini tidak

sahih karena dalam jalur periwayatannya terdapat Rabiah bin Saif yang

dikenal dengan orang yang lemah dalam meriwayatkan hadits. Dan dalam

pandangan kami, ia sering kali meriwayatkan hadits yang mungkar.

Ibnu Majah dan Hakim meriwayatkan dari Muhammad bin Hanafi dari

Ali ra. Ia berkata, Suatu ketika, Rasulullah saw. keluar dan beliau bertemu

Dalam al-Mustadrakkarya al-Hakim,kit^b"al'JanAizl' ltZzol jilid I, hal: 5o9.
HR Muslim kitab "al-lanaizl'bab "Nahyu an-Nisdi'an itb6'i al'landzatil' [rs] jilid II, hal:
646. Ibnu Majah kitab "al-laniizl'bab"Md IA'ahfi itua'i an Nisd' al-landiz)' bsttl jllidl,
hal:5o2.
Hakim dalam al-Mustadrakkarya al-Hakim,kitab "al-JanAizl' |rzSz-t z8zl, jilid I, hal 529.
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dengan beberapa perempuan yang sedang duduk. Lantas Rasulullah saw.

bertanya kepada mereka, "Apa membuat kalian duduk di sirti?" Mereka

menjawab, "Karni sedarrg nrenunggu jenazah."

l{asulullah saw. bertany a, " Ap akah kalian sudah memandikanny a?"

"Beluml' jawab mereka.

"Apakah kalian sudah membawanya (ke tempat pemakamannya)l'

"Beluml'

"Apakah kalian sudah memasukkannya ke lianglalnd?"

"Belum."

"Kalau demikian, pulanglah kalian dengan mentbawa dosa, bukan palnla
yangkalian dapat."'Di antara sanad hadits ini adalah Dinar bin Amr. Abu

l{atim berkata, ia adalah orang yang tidak dikenal. Al-Azdari berkata, ia

adalah orang yang matruk. Dalam kitab al-irsyAd, al-Khalili berkata, ia

adalah seorang pembohong. Perrdapat ini merupakan mazhab bin Mas'ud,

Ibnu Umar, Abu Urnamah, Aisyah, Masruk, Hasan, an-Nakhai, al-Auza'i,

Ishak, pengikut Imam Hanafi, pengikut imam Syaf i, dan pengikut Imam

Hambali.

Imam Malik berpendapat, bagi perempuan yang sudah tua, ia diperbolehkan

keluar (mengikuti proses pemakaman) jenazah secara rnutlak. Begitu juga

perempuan yang masih rnuda, mereka diperbolehkan keluar tapi dengan

syarat, tetap menutup aurat dan tidak menirnbulkan fitnah.

Ibnu Hazm berkata, beberapa dalil yang dikenrukakan kebanyakan

para ulama tidaklah benar, dan bahwasanya perelnpuan diperbolehkan

mengikuti proses pemakaman jenazah sampai ke tempat pemakamannya.

Ibnu Hazm, berkata, kami tidak mengingkari adanya perempuan yang ikut
ke pemakaman untuk melihat proses pemakaman jenazah sampai selesai,

dan kami tidak melarangnya. Meskipun ada beberapa atsar yang melarang

hal tersebut, tapi semua atsar yang dijadikan sebagai landasan tidaklah

benar. Karena bisa jadi, atsar tersebut rnursal, ataupun majhul yang tidak
patut dijadikan sebagai hujjah (landasan). Lalu Ibnu Hazm menyebutkan

hadits dari Athi11'ah seraya berkata, jika menang salad hadits itu shahih,

tapi tetap tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atas pelarangan (baca: haranr),

tapi mungkin saja hanya sebatas makruh.
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Ada satu riwayat yang berseberangan dengan hadits di atas. /alur riwayat inidari waqildari Hisyam, bin urwah, dari wahab bin Kisan, clari Muhammad
bin Amr bin Atha' dari Abu Hurairah bahwasanya pada saat Rasulullah
saw' turut mengantar je'azah. Dan saat itu melihat seorang perempuan,
kemudian ia berteriak ke arahnya. Merilrat hal itu, R**r"l;;;aw. bersabda,"Biarkan dio, wahai [Jnnr, karena mata meneteskan air mata, jiwa sedangtertimpa musibah dan janji (Ailah) sudalt begitu dekat.,,, ,

Ada riwayatyang shahih dari Ibnu Abbas, bahwasanya keikutsertaan seorangperempuan ke tempat pemakaman untuk mengikuti proses pemakaman
j enazah hukumnya makruh.

Meninggalkan ]enazah karena Adanya Kemungkaran
Ibnu Qudamah dalam kitab ar-Mugni berkata, jika bersamaan denganjenazah ada sesuatu yang mungkar' baik dengan dilihat atau didengar, jikaia menurgkinkan untuk mengi'gkari clan menghilangkannya, hendaknya

ia berusaha untuk menghira'gka'. Thpi jika ia tidak ada kemampuan untukmenghilangkannya, maka ia mempunyai dua pilihan; pertama,nrengingkari
kemungkaran yang ada, tapi tetaf mengikutinya. Ia menggugurkan sesuatuyang fardhu tapi diserrai de'gan keingkaran, dan suatu r.""r,J";iu"r, tidak olehditinggalkar karena acra'ya kebatiran. Ke dua, borehpulang, karena jika tetapikut' ia akan melihat ataupun me'dengar sesuatu yang sangat berbahaya,
sementara ia sendiri nanlpu untuk meninggalkannya.

ss@ Memakamkan Jenazah ba
Hukum Memakamkan Jenazah

Para ulama sepakat bahwa mengubur mayat dan menutupi badannyahukumnya adalah fardhu kifayah. AilJ swt. berfirman,

@, I ttij ;+t@Af.,i;,i ]+ ii
"Bukankah Knmi menjadiknn btmi (tempot) berkutnTtur orang-ornrry hirupdan or nng-or ang rt at i ?,, (Al_Mursal et I7n : 25_26)

' Sanad hadits ini shahih.
' Hakim dalarn kitab n/_ hlustatlaruk kirab.,.,al_ lanaizl.l ,+?O I jitia L hal: 5 3 7. Ia berkata, haditsini shahih atas svarah Imam Bukhar;;; M;;rr,;r meskipun mereka tidak menakhriinya.Adz-Dzahabisepakat a;"g.r";; i.b;;;fi:';;.g rernraktub datarn kitab at_Tatkhis..
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Hukum Memakamkan Jenazah pada Malam Hari

Para ulama berpendapat bahwa hukum rnengubur mayat di malam hari

sama dengan menguburnya di siang hari. Rasulullah saw. pernah mengttbur

seseorang yang cukup dikenal dengan suaranya yang keras saat berdzikir di

malam hari. Say,vidina Ali ra. juga menguburkan jenazah Fathirnah di malam

hari. Hal yang sama juga dialami oleh Abu Bakar, Utsman, Aisyah dan Ibnu

Mas'ud, di mana jenazah mereka semua dikubur di malam hari.'

Dari Ibnu Abbas ra. Rasulullah saw. pernah masuk ke dalam kuburan di

malam hari. Lantas beliau mengambil obor dan menyalakannya. Setelah itu,

beliau mengambil posisi (dengan menghadap) ke arah kiblat sambil berkata,
"sentoga Allah swt. rnerqhmatimu, jika memangengkau odalah orangyanggemar

menrbaca Al-Quran." Setelah itu, beliau takbir sebanyak empat kali (baca: shalat

j enazah).' H R Tirmidzi.

Imam Tirmidzi berkata, para ulama memberi keringanan bagi orang yang

menguburkan mayat di malam hari.

fika memang tidak ada sesuatu yar-rg terlewati berkaitan dengan hak-hak

mayat, maka menguburkannya di malam hari diperbolehkan. Tapi, jika ada

hak-hak mayat yang tidak terpenuhi seperti shalat jenazah, maka syariat Islam

tidak memperbolehkan menguburkannya di malam hari.

Imam Muslin-r meriwayatkan, bahwa suatu hari Rasulullah saw. pernah

menyampaikan khutbah, beliau menyebutkan seseorang yang meninggal dunia.

Kemudian jenazahnya dikafani dengan kain kafan yang tidak begitu panjang

(tidak sampai menutupi seluruh tubuh) lalu dimakamkan di malam hari. Beliau

pun rnelarang untuk menguburkannya di rnalam hari, kecuali jika hal itu arnat

mendesak.,

Ibnu Majah meriwayatkan dari fabir. Ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

\;p;;i :,: f+rr, €u"r^ 'r--u I
"longanlalt knlion nrcnguburkon mayat knliart di mnlnm luri, kecunli iika

kali an dnlnrt ke a d ann te r1t oksn. " a

Lihat dalam kitab Fatft al-Bhri iilid III, hal'. 247, zs,-.
HRTirmidzikitab"al-laniizl'bab"Mri fuhf ad Dafnibial-Lailil' IrosZ]jilidIII,hal:363.
Tirmidzi mengatakan hadits ini shahih.
HR Musllim kitab"al-lonAiz," bab "Fi Thttsini Dajni al-Mayyitl' Lcgl jilid I, hal: 65r
HR Ibnu Majah kitab " ol-Janhizl' bab " Mh Jdh Ji'al-Auqdt'allati 16 Tushalli fihh al-Ma,rtyit
wa Id YudJanil' Ir5zr jilid I, hal: +87.

l
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Hukum Memakamkan Jenazah Saat Matahari Terbit,
Tengah Hari dan Terbenam

Para ulama sepakat bahwa jika dikhawatirkan adanya sesuatu terhadap
kondisi mayat, maka, maka menguburkan mayat pada ketiga waktu tersebut

diperbolehkan. Tapi jika dikhawatirkan akan terjadi sesuatu pada badan mayat,
maka menguburkannya pada ketiga waktu tersebut juga tetap diperbolehkan
asal hal yang sedemikian itu tidak disertai dengan unsur kesengajaan. tapi jika
ada unsur kesengajaan untuk mengubur pada ketiga waktu tersebut, -menurut
mayoritas ulama- hukumnya adalah makruh.

Imam Ahmad, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah
meriwayatkan dari Uqbah. Ia berkata, 'Ada tiga waktu, di mana kami dilarang
oleh Rasulullah saw. untuk melaksanakan shalat dan mengubur mayat di
ketiga waktu tersebut; pada saat terbitnya matahari sampai (sedikit) naik, saat

seseorang bangun untuk melaksanakan shalat zhuhur (di tengah hari) sampai

matahari condong, dan saat matahari terlihat ke merah-merahan saat akan

terbenam sampai benar-benar telah terbenam."'

Berdasarkan pada hadits tersebut, Imam Hambali berpendapat bahwa
menguburkan mayat pada ketiga waktu ini hukumnya adalah makruh secara

mutlak.

Anjuran Memperdalam Liang Lahad

Tujuan dari penguburan mayat adalah menutup jasad mayat dalam liang
kubur sehingga baunya tidak sampai tercium dan badannya tidak dimakan oleh

binatang buas ataupun burung. Cara apapun yang sudah memenuhi tujuan ini,
maka hal itu sudah dapat menggugurkan kewajiban. Tapi dianjurkan untuk
menggali kubur lebih dalam dengan perkiraan setinggi berdirinya orang dewasa.

Imam Nasai dan Tirmidzi meriwayatkan, dan hadits ini shahih, dari Hisyam
bin Amir. Ia berkata, Pada hariperang Uhud, kami mengadu kepada Rasulullah

saw., wahai Rasulullah, jika kami harus membuat liang kubur untuk setiap jasad,

itu sangat memberati<an kami. Lantas Rasulullah saw. bersabda,

t,o. t oi. 2 o'e. ,-o\;!5\, \ *-e-\ j \_iuc\ a I o'J_.-t

HR Ibnu Maiah kitab "allanaiz" bab- MA idh fi al-Auqat allati la Yushallifiha'ald al-Mayyiti
waldYudfanui Ir5r9] jilidl,hal: 486. +azltiuDaud'kirab"al-lanaizl'iab*ad-Dafnilida
ThulA'I asy-Syamsi wa'inda Ghuribihal'[3r96] jilid I, hal: zo4, zo5. Tirmidzi ltitab "a/-
lanhiz)'-bab:'I:IA.!4hfl Karahiyyati ash-shaldti ild al-JanAzail'inda Thuli'i asy-syamsi wa
'inda Ghuribihrii' Iro3o] jilid III , hal: 3 j9;34o. Ia mengatakan hadits ini hasan dan shahih.
Nasai kitab " al-Jandizl' bab " as-Shhat al-Lati nahd 'an lqbAri al-Mauth fi hinnal' zorz.
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"Galilnh lubang, perdalarn lubangnya (lakukun dengan) bqik, lalu kuburksn

dua-dun dalnm stttu lubang." Mereka bertanya, "Siapa yang mesti kami

dahulukan, wahai Rasulullah?" beliau menjawab,

"Dshuluksn orang yang paling bantlak membece AI-Qur'an di sntara

nrcreka." dan ayahku termasuk orang ketiga dalam satu lubang tersebut.'

Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Umar, bahwasanya

ia berkata, perdalam (lubangnya) sampai kira-kira se-ukuran orang berdiri,
begitu juga dengan luasnya. Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, kedalaman

lubang pemakaman cukup setengah tinggi orang dewasa, dan jika lebih, itu
lebih baik.

Lahd Lebih Utama dari pada Syag

Lqhd maksudnya adalah bagian dari liang kubur yang bagian kanannya

diberi gundukan dan menghadap ke arah kiblat, sehingga menyerupai atap

rumah.

Adapun Syaqadalah liang kubur yang bagian dalamnya di beri batu-batu,

di mana ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang ini, atasnya diberi sesuatu

sebagai atap. Kedua cara membuat lubang untuk memakamkan jenazah ini
diperbolehkan. Tapi yang lebih utama adalah bentuklahd. Sebagai landasan atas

diperbolehkan menggunakan kedua cara tersebut adalah hadits yang bersumber

dari sahabat Anas. Ia berkata, ketika Rasulullah saw. wafat, ada dua orang yang

ahli nrenggali tanah dengan bentuk lahd dan saqar. Para sahabat berkata, kita

akan melaksanakan shalat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Tuhan

kita, kemudian mengutus orang untuk memberitahukan kepada mereka berdua.

Siapa di antara mereka yang datang lebih dulu, dialah yang akan menggali liang.

Dan ternyata orang yang ahli menggali dengan bentuk lahd datanglebih dulu,

Ia pun menggali liang kubur dengan bentuk lahd.'

Hadits ini menjadi dasar atas diperbolehkannya menggali liang kubur

dengan bentuk lahd. Adapun yang menjadi landasan atas diutamakannya liang

kubur dengan bentuk lahd adalah hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh

Imam Ahmad dan penulis kitab as-Sunan, dan hadits ini dinyatakan hasan oleh

Imam Tirmidzi, dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

' HR Tirmidzi kitab "al-Janhiz" bab " Md ldb fi Tarki ash-Shaldti 'ald asy-Syahidl' [ro16]
jilid III, hal: 345. Ia mengatakan hadits ini shahih.

' HR lbnu Majah kitab " al-lanhiz" bab " Mh lda fi Syaqi' I r s lz] jilid I, hal: 496.
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u; -r:fr, r-l -r-i,
"Bentuk laltd adahth untrto fo^i dan bentuk syoq untuk selain ksmi"l

Cara Memasukkan lenazah ke dalam Liang Kubur

Cara yang dicontohkan Rasulullah saw. dalam memasukkan mayat ke
dalam liang kubur adalah hendaknya memasukkan bagian akhir (baca: kaki)
mayat terlebih dulu. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Daud, Ibnu Syaibah dan Baihaki dari Abdullah binZaid, bahwasanya ia
memasukkan mayat ke dalam liang kubur dengan mendahulukan bagian kaki.
Ia berkata, inilah cara yang dicontohkan Rasulullah saw.'

Jika tidak memungkinkan untuk mendahulukan kaki masuk ke dalam
liang, maka bagian manapun diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam liang
lebih dulu.

Ibnu Hazm berkata, "Mayat dimasukkan ke dalam liang kubur sesuai

dengan kemungkinan yang ada. Baik dari arah kiblat ataupun membelakangi
kiblat; baik mulai dari kepala ataupun kaki terlebih dulu, karena tidak ada dasar
secara pasti mengenai hal tersebutl'

Menghadapkan lenazah ke Arah Kiblat dalam Liang Kuburnya,
Mendoakannya dan Melepaskan lkatan pada Kain Kafannya

Ajaran yang sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah saw. adalah
hendaknya mayat diletakkan dengan posisi lambung kanan (menempel pada

tanah) dan wajahnya dihadapkan ke kiblat. Dan orang yang meletakkan
hendaknya membaca,

t,

,lur Jr-, * Ps "x' -i"!
"Dertgan ttettyebut nnma AIIolt, dan atos ofo*, Rctsulullah."

atau

"Dengan menyebut nnmn Allah, dan otos sunnah Rasulullcth."

), t"J, -et i.. )
"rlrt J.*; { *} "!t *"!

HR Tirmidzi kitab "al-lanAizl' bab "fi Qauli an-Nabiy al-Lahdu ... " Iro+S] iilid III, hal:
3s+. Tirmidzi menyatakan hadits ini hasan. Abu Daud kirab "aI-Janaizl'Uab*fi tanai:
[32o8 jilid lll, hal: zro. Ibnu Majah kiL^b"al-lanaizl'bab"Ma lahfi IstihbAbi al-Lahdi:
l1j54l jilid I, ha1: 496. Nasai kitab "al-landiz)'bab"al-Lahdu wa Syiqf'
HR Abu Daud kitab "al-JanAizl' bab "fi aI-Mayyit yudkhalu min'eibali Rijlaihil' ftzrljilid IIII, hal: zro.
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Kemudian tali yang rnengikat pada kain kafan jenazah dilepas. Hal ini
berdasarkan pada hadits yang bersumber dari Ibnu umar ra.. Ia berkata, pada

saat Rasulullah saw. meletakkan jenazah ke dalam liang kubur, beliau membaca,
"Dengan menyebut nama Allah, dan atas agama Rasulullah." atau "Dengan

menyebut nama Allah, dan atas sunnah Rasulullah.", HR Ahmad, Abu Daud
Tirmidzi,Ibnu Majah. Imam Nasai meriwayatkan dengan mauquf.

Hukum Memasukkan Baju ke dalam Liang Kubur

Mayoritas ulama menyatakan rnakruh menaruh baju, bantal ataupun yang
lainnya untuk rnayat dalam liang kubur. Ibnu Hazm berpendapat bahwa menaruh
baju dan membentangkannya di bawah mayat tidak apa-apa. Hal ini berdasarkan
para hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, ada
kain yang berwarna merah dibentangkan pada makam Rasulullah saw

Ibnu Hazm mengatakan, Allah swt. membiarkan hal ini pada pemakaman
hamba-Nya yang maksum, Rasulullah saw. dari kalangan manusia. Orang yang
mulia juga diberlakukan sama pada saat itu, dan tidak ada seorangpun yang
ingkar dengan hal ini di antara mereka.'

Para ulama menganjurkan agar kepala mayat diberi bantal dari batu atau
tanah dan meletakkan pipi kanannya pada tanah tersebut setelah kain kafan
yang menempel pada pipinya di buka.

Ibnu Umar berkata, "fika kalian (nanti) r.nenurunkan jenazahku ke liang
kubur, bukalah pipiku dan letakkan pada tanah."

Ad-Dhahak berwasiat agar tali kain kafan yang membungkus mayatnya di
lepas dan menampakkan pipinya. Beliau juga merasa senang manakala belakang
pipi kanannya diberi (gumpalan) tanah yang bisa dijadikan sebagai sandaran
sehingga ia tidak terlentang.

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad menganjurkan agar kain kaf'an untuk
perempuan lebih dipanjangkan (dilebihkan, red), sementara untukmayat lelaki
tidak. Beda halnya dengan Imam Syaf i, beliau menganjurkan agar kain kafan
bagi mayat dilebihkan baik untuk mayat lelaki ataupun mayat perempuan.

' HR Abu Daud kitab "al-Jandizl':bab "fi ad-Dud li al-Mq'),it ldza Wudhih fi eabrihil' ftz4ljllid III , hal: zr.r. Tirmidzi kitab "ai-JanAizl'bab "Md"Yaqnli idza udkfrila-al-Mayyiu il-
Qabmi.lrca6l jilid Ill , hal: 355. llrmidzi menyatakan. hadits ini hasan. Ibnu Uafah kitab
"al-lanaizl'bab"Mri Yaqili idza udkhila al-Mayyitu al-Qabral'lr 55ol jilid I,hal: +g+, +gS.' HR Muslim kilab"al-Jan4jd'bab"la'li al-euiaifah f at-eabrii' Isr I iilid II . hal: 665,-066.
Tirmidzi kitab ''al-Janhii'bab'Md lah Ji atbihaibi al-eahidi yuifia Tahta al-Mayyiri fi
al-Qabrii' Iro47, ro48l iilid 1ll, hal: 356. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini halin .'
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Aniuran Meletakkan Tanah Tiga Kali Pada Kuburan

Bagi orang yang ikut menyaksikan proses meriwayatkan pemakaman mayat,

hendaknya ia meletakkan tanah pada liang kubur sebanyaktiga kali dengan kedua

tangannya, yang dimulai dari arah kepalanya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah saw. menyalati jenazah,

kemudian beliau ikut sampai ke tempat pemakaman, lalu beliau meletakkan tanah

ke dalarn liang kubur dari arah kepalanya sebanyak tiga kali.'

Pada saat seseorang meletakkan tanah ke dalam liang kubur, hendaknya

membaca "Mi nh h Kh alaqnhkum" p ada peletakan tanah p erlama. " WaJihh Nuiduku"

pada peletakan tanah yang kedua. Dan pada peletakan tanah yang ketiga, hendaknya

membaca, "Maminhh l,lukhrijukum Tkratan Ukhrh." Hal ini berdasarkan pada

sebuah hadits, bahwasanya Rasulullah saw mengucapkan kalimat tersebut ketika

beliau meletakkan Ummu Kulsum -putri beliau- ke dalam liang kubur.

Imam Ahmad berkata, tidak dianjurkan membaca apapun pada saat

meletakkan tanah ke dalam liang kubur karena tidak hadits yang menyatakan

hal tersebut. Sementara derajat hadits di atas adalah dhaif (lemah).

Anjuran untuk Mendoakan lenazah setelah Dikebumikan

Selesai mayat dikebumikan, hendaknya ia didoakan agar segala dosa

diampuni karena pada saat itu, dan membantunya agar mantap pada saat

menjawab pertanyaan (Malaikat), karena pada saat itu, ia sedang dihadapkan

pada beberapa pertanyaan.

Utsman berkata, setelah Rasulullah saw. selesai memakamkan jenazah,

beliau berdiri di atas pemakamannya dan bersabda,

t,io, 
.- tt' ' -oi o" '! 

t '

Ju-- rlr ;y :-l i t."u-15>) ,t';i),
"Beristighfarlah untuk snudara kalinn, dqn mintolah ketetnpan untuknyn

karens ia sekarang ditanya."z HR Abu Daud dan Hakim.

Hakim menyatakan bahwa hadits ini hasan. Al-Bazzar berkata, tidak ada

riwayat yang bersumber dari Rasulullah saw. mengenai permasalahan ini kecuali

dengan redaksi ini.

Razin meriwayatkan dari Ali ra., ketika Rasulullah saw. selesai memakamkan

jenazah, ia berdoa,

HR Ibnu Majah kitab "al-landiz."
HR Abu Daud kitab "al-Janhizl' bab "al-IrtighfAr 'inda al-Qabri li al-Mayyiti ft Waqti
Inshirdfi)' [3zzr] jilid III, hal: zr3.
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'^;"i €;ti oG -, Ji; F ;ii ,$ is !*,* .i-ir,

"Ya Allol, inilnh hrunba-Mu ynng telah bersrmding dengon-Mu, dan Engknu

adalah sebaik-baik tempat bersanding untuknya. Makn ampunikth din dan

Iapangknn tempatnya."

Ibnu Umar menganjurkan agar membaca permulaan dan akhir surah
Al-Baqarah di atas makam setelah jenazah dimakamkan. HR Baihaki dengan

sanad hasan.

Hukum Membaca Talqin setelah Jenazah Dimakamkan

Sebagian ulama dan Imam Syaf i menganjurkan agar mayat' yang telah
dimakamkan dibacakan talqin untuknya. Hal ini berdasarkan pada riwayat
yang berasal dari Sa'id bin Mansur, dari Rasyid bin Said, Dhamrah bin Habin
dan dari Hakim bin Amir. Mereka berkata, jika (tanah) makam mayat telah
diratakan dan semua orang yang pergi meninggalkannya rnereka menganjurkan
agar dibacakan di atas pemakaman mayat, "Wahai fulan, katakan "Tiada Tuhan

selain Alleh swt. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah," sebanyak

tiga kalii'"Wahai fulan, katakan."Tuhanku adalah Allah. Agamaku adalah Islam
dan nabiku adalah Muhammad saw," lalu setelah itu pergi meninggalkannya.

Al-Hafidz bin Hajar menyebutkan atsar ini dalam kitab at-Talkhis dan
beliau tidak berkomentar apapun.

Thabrani meriwayatkan dari Umamah ra. bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "Jika salah seorang dari saudara kalian meninggal dunia, dan teloh

meratakan tanah di atas pemakamannya, hendaknya salah seorang dari kalian
berdiri di ataspemakamannya sejajar dengankepalanyalaluberkata,'Wahaifulan
bin fulan,' karena sesungguhnya ia mendengar tapi tidak bisa menjawab. Lalu
k at ak an,' Wah ai fulan b i n ful an,' k ar e n a s e s un gguhny a i a s e d an g du duk d e n ga n

tegak. Lalu hendaknya berkata, 'Wahai fulan bin fulan,' karena sesungguhnya

ia berkata, 'berilah petunjuk kepada saya, maka Allah swt. akon merahmatimu'
tapi kalian tidak merasakan hal tersebut. Kemudian hendaknya ia berkata,
'ingatlah apa yangkamu bawa setelah keluar dari kehidupan dunia, yaitu ucapan:

Tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan

utusan-Nya. Sesungguhnya engkau ridha bahwa Allah swt. sebagai Tuhanmu,
Islam sebagai agamamu, Muhammad sebagai nabimu dan Al-Qurhn sebagai

' Orang dewasa yang sudah balig, bukan anak-anak.
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Petunjukmu,' karena sesungguhnya malaikat Mungkar dan Nakir mengambil

setiap tangan orang (yang meninggal dunia) dan berkata: Ikutilah aku. Tidak
ada yang mendudukkan kami disamping orang yang memiliki hujjah." Seseorang

bertanya kepada Rasulullah saw.. "Wahai Rasulullah, jika mayat tidak di ketahui
ibunya?" Beliau menjawab, "Ia dinasabkan pada ibunya, Hawa. Wahai fulan
bin Hawal'

Dalam l<fiab at-Telkftis,Ibnu Hajar berkata bahwa riwayat ini baik. Dhayyak,

dalam l<rtab Muhkqrn, menguatkan riwayat ini. Dalam riwayat ini terdapat nama
Ashim bin Abdullah, yang mana ia termasuk orang yang lemah. Al-Hasimi
berkata, dalam rentetan sanad hadits ini terdapat beberapa orang yang tidak
saya kenal. Imam Nawai berkata, hadits ini dhaif. Meskipun demikian, hadits
ini bisa menjadikan kita tenang dan lega. Para ulama hadits dan yang lain
telah sepakat bahwa hadits ini bisa dijadikan pegangan untukfhadhhilul a'mhl,

menumbuhkan semangat pada diri dan menanamkan rasa takut (atas siksa

Allah). Karena selain riwayat ini, ada juga riwayat lain, seperti hadits yang
berbunyi, " Mint alah kemant ap an untukny a."

Amr bin Ash memberi wasiat agar dibacakan talqin untuknya. Dan hal
semacam ini juga diikuti oleh penduduk Syam hingga pada masa sekarang.

Mayoritas pengikut Imam Malik dan Hambali berpendapat bahwa hukum
membaca talqin untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah makruh.

Al-Atram berkata, aku bertanya kepada Ahmad, bagaimana pendapatmu
jika ada orang yang meninggal dunia, kemudian ada yang berdiri di atas

makamnya lalu berkata, wahai fulan bin fulan? Ahmad berkata, aku tidak
pernah melihat seorangpun yang melakukannya kecuali penduduk Syam. Abu
al-Mughirah ketika meninggal dunia, ia dibacakan talqin. Diriwayatkan dari
Abu Bakar bin Abu Maryam dari gurunya bahwasanya mereka melakukan hal
yang sedemikian (baca: membaca talqin untuk mlyat). Ismail bin Iyas juga

meriwayatkan hal yang sama sebagaimana riwayat Abu Umamah.

Meninggikan Makam

Hendaknya makam ditinggikan sekitar satu jengkal agar diketahui bahwa
tempat tersebut adalah makam. Dan jika makam ditinggikan lebih dari satu
jengkal, maka hukumnya adalah haram. Imam Muslim dan yang lain me-
riwayatkan dari Harun, bahwasanya Thumamah bin Thufi menceritakan
kepadanya. Ia berkata, Ketika kami berada di Bardus; Romawi bersama dengan
Fhudalah bin Abid, ada salah seorang dari teman kami yang meninggal dunia.
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Kemudian Abdullah memerintahkan kepada kami untuk memakamkannya dan

meratakan tanah pemakamannya. lalu ia berkata, aku mendengar Rasulullah

saw memerintahkan agar meratakan tanah pemakaman.'

Diriwayatkan dari Abu Abu al-Hayaj al-Asadi. Ia berkata, Ai bin Abu
Thalib berkata kepadaku, aku ingin memerintahkanmu sebagaimana ),ang
telah diperintahkan Rasulullah saw. kepadaku: |anganlah meninggalkan berhala

kecuali engkau menghancurkannya, dan jangan juga rnembiarkan kuburan

kecuali engkau meratakannya.'

Imam Tirmidzi dan sebagian ulama berpendapat bahwa meninggikan
rnakam cukup sebatas orang mengetahui bahwa tempat itu adirlah pemakaman

agar ia tidak menginjak dan tidak duduk di atasnya. Jika lebih dari itu hukurnnya

adalah makruh.

Para pemimpin (masa larnpau) pernah memerintahkan untuk menghancur-

kan (baca: meratakan) makam yang ditinggikan melebihi batas toleransi syara'

sebagai wujud pelaksanaan sunnah Rasulullah saw. yang benar.

Lnam Syah'i berkata, aku lebih senang jika makam tidak ditambah dengan

tanah yang lain; ditinggikan sedikit, setinggi satu jengkal; tidak ditembok karena

hal yang sedemikian merupakan bentuk hiasan dan wujud dari kesombongan.

Aku tidak pernah n-relihat makam sahabat Muhajirin dalam keadaan di tembok.

Aku juga pernah melihat beberapa pemimpirr yang menghancurkan makam

yang ditembok, dan aku juga tidak pernah mendengar ahli fikih yang mencela

hal yang sedenrikian.

Imam Syaukani berkata, meninggikan makam rnelebihi batas yang masih

dapat ditoleransi syara hukumnya adalah haram. Hal ini telah dijelaskan

oleh imarn Ahrnad, sekelompok orang dari pengikut Imam Syaf i dan Imanr

Malik.

Kesimpulannya: Meninggikan makam diperbolehkan (dengan batas

tertentu) karena tidak adanya pengingkaran dari kalangan ulama baik pada

masa lampau maupun pada masa sekarang.

Apa yang dikatakan Yahya dan Mahdi, dalam kitab al-Ghaifs, tidak benar,

karena diamnya para ahli fikih tidak bisa dijadikan sebagai landasan (dalam

HR Muslin kitab " al-Janhizl' bab " al-Amru bi Tasntiyati nl-Qabril' [gz] jilid II , hal: 666.
Abu Daud kitab "al-lanAizl' bab "Fi Taswiyati al-Qabril' f 3zr9l jilid IIl, hal: 3rz. Imam
Nawawi berkata, kalau mernang makam ingin ditinggikan, hendaknya tidak terlalu tinggi
dan nrembentuk patung, lapi cukup sebatai satu jetrgkal.
HR Muslim kitab"al-lanAiz" bab"al-Anru bi Taswiyati al-Qabri" lst ljilid II, hal:666. Abu
Daud kitab " al-lanhizl'bab"fi Toswiynti al-Qabri,"'fru r8l jilid llI, hal; zrz. Tirmidzi kitab
"al-Jandizl'bab"MdJhafiTaswitaial-Qabril' Iroa9] iilidIII,hal:35T.Ttmidziberkata,
hadits ini shahih.
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menentukan hukum), sebab hal yang sedemikian bersifat dzan (prasaneka) dan
(pendapat atas) haramnya mengangkat tanah makam juga bersifat dzan.

Di antara perilaku yang masuk dalam kategori meninggikan makam adalah

membangun kubah dan bangunan yang besar dan indah di atas makam. Hal
seperti ini sama dengan membangun masjid di atas makam. Bagi orang yang
melakukannya, ia telah mendapatkan laknat dari Rasulullah saw. Sebab, dengan

mendirikan bangunan di atas makam, hal tersebut telah memunculkan banyak
keburukan yang menjadikan Islam semakin merintih. Di antaranya adalah

munculnya keyakinan sebagaimana keyakinan orang-orang yang hidup pada

zaman jahiliah dengan menjadikan berhala sebagai tempat menyembah. Mereka
yakin bahwa makam yang dikunjungi dan diagungkannya bisa memberi manfaat
dan juga dapat menolak segala keburukan. Karena itu, mereka menjadikannya
sebagai tempat meminta segala kebutuhan dan tempat bersandar atas terkabulnya

segala permohonan. Sehingga mereka meminta kepadanya (makam) sebagaimana

mereka memohon kepada Tirhannya; mereka mengusap (batu nisan) dan merintih
di sampingnya. Di sisi lain, mereka menyatakan bahwa mereka tidak meminta
sesuatu sebagaimana orang zaman jahiliah yang meminta pada berhala, tapi secara

tidak sadar, tradisi jahiliah mereka lakukan. Innd lillhhi wa innd ilahi rhji'hn.

Melihat adanya kemungkaran yang nyata seperti ini dan kekufuran yang
jelas, tidak ada seorangpun yang hatinya tergugah dan marah karena Allah
swt.; tidak ada keinginan dalam diri untuk menjaga agama Allah swt. yang
lurus dan benar, baik dari kalangan para pelajar, guru, ataupun pemimpin.
Kita juga sering mendengar berita yang datang silih berganti mengenai orang-
orang yang 'menyembah makam, kebanyakan di antara mereka, pada saat

menghadap ke arah makam, mereka bersumpah dan melakukan kekejian. |ika
dikatakan kepadanya, akankah kamu mengagungkan gurumu? Apakah kamu
berkeyakinan bahwa fulan yang kamu anggap sebagai wali (dapat memberi
manfaat dan kemudaratan padamu)? Mereka menyangkal dan ingkar dengan
semua pertanyaan tersebut; mereka mengakui bahwa apa yang dilakukannya
merupakan sesuatu yang benar. Seperti inilah sosok orang yang telah meng-

abaikan beberapa dalil yang menunjukkan atas kemusyrikan yang dilakukannya.

Bahkan ada juga yang telah sampai pada tataran kemusyrikanyang nyata, dengan

berkata bahwasanya Allah swt. kedua dari dua atau ketiga dari tiga. Wahai para
ulama, wahai para pemimpin kaum Muslimin, bencana apa yang lebih dahsyat

dari pada kekufuran; musibah apa yang lebih berbahaya dalam agama dibanding
dengan penyembahan terhadap selain Allah swt.; adakah musibah yang
menyamai musibah seperti ini, yang telah menimpa kaum Muslimin; adakah
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bentuk kemungkaran yang harus lebih diingkari, jika memang kemungkaran

yang nyata dan begitu jelas seperti ini tidak wajib diingkari?

Kamu telah nrcndengar, nndnikan kau mernnnggil orang yang hidup

Tapi, tidnk adn kehidupan bngi olang yang knmu pnnggil

lika api yang telah engkau tiup bercalnya

tapi engkau nteniupnya di (atas) debu

Para ulama mengeluarkan fatwa agar menghancurkan bangunan rnasjid dan

kubah yang ada di tempat pemakaman. Dalam kitab az-Zawdjir,'lbn:uHajar
berkata, wajib hukumnya bersegera menghancurkan bangunan masjid dan kubah

yang ada di pemakaman, karena ia lebih berbahaya daripada masjid Dhirhr, dan

karena ia dibangun untuk melakukan kedurhakaan kepada Rasulullah saw, dan

beliau telah rnelarang hal yang sedemikian. Beliau juga memerintahkan untuk
menghancurkan makam yang diagung-agungkan. Lampu yang ada di makam

juga harus dihilangkan, dan tidak sah mewakafkannya.

Hukum Meninggikan dan Meratakan Makam

Para ulama sepakat atas diperbolehkannya meninggikan ataupun meratakan

makam. Imam Thabari berkata, "Saya tidak suka jika makam melampaui batas

antara dua kondisi; meratakannya dan meninggikannya melebihi satu jengkal

sebagaimanayang sering dilakukan kaum Muslimin. Meratakan hingga sama

dengan tanah tidak sama dengan tasthih (bentuk datar)."

Para ulama bidang fikih berbeda pendapat mengenai yang lebih utama di
antar keduanya; antara bentuk datar dan ditinggikan. Qadhi Iyadh menukil
dari sebagian ulama bahwasanya yang lebih utama adalah meninggikannya,

karena Sufyan an-Nammar menceritakan kepadanya bahwasanya ia melihat
makam Rasulullah saw dalam keadaan ditinggikan. HR Bukhari. Pendapat

ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Mazni dan mayoritas

pengikut Imam Syaf i. Imam Syaf i berpendapat bahwa yang lebih utama

adalah meratakan (baca: membentuk datar) makam, karena Rasulullah saw.

memerintahkan hal yang sedemikian.

Fatwa ini dikeluarkan pada saat kepemimpinan Raja Zahir pada saat ia ingin menghancurkan
segala sesuatu yang mengundang perbuatan khurafat d.an para ulama menyetuJui rencana
tersebut, bahka.n mengeluarkan fatwa wajib bagi seorang pemimpin untuk menghancurkan
semua bentuk kemungkaran.
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Hukum Meletakkan Tanda (Nisan) di atas Makam

Meletakkan sesuatu (baca: nisan) pada makam sebagai tanda hukumnya
boleh. Baik yang terbuat dari atau kayu. Sebagai landasan atas hal ini adalah
hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, dari Anas ra. bahasanya Rasulullah saw.

meletakkan nisan yang terbuat dari batu pada makam utsman bin Madz'un.,
Artinya, Rasulullah saw meletakkan nisan pada makamnya sebagai tanda bahwa
makan tersebut adalah makam Utsman bin Madz'un.

Dalam kitab az-zawiid dinyatakan bahwa sanad hadits ini hasan. Abu
Daud juga meriwayatkan dari Mathlab bin Abu wada'ah, yang dalam riwayat
tersebut disebutkan bahwa Rasulullah saw. membawa batu kemudian beliau
meletakkannya pada bagan kepala Utsman bin Madz'un. Setelah itu, beliau
bersabda,

" (tanda) ini bertujuan agar aku mengetahui mnkqm saudsraku dan jikn ada

keluargaku ynng nteninggal dunia, aku nkan menmkamksnnya (di sebelarmya)."2

Berdasarkan pada hadits ini, kita dianjurkan agar memakamkan keluarga
pada tempat yang sama dan saling berdekatan. Karena hal yang sedemikian
bisa memberi kemudahan pada saat ziarah ke makam dan dapat menambah
rasa saling asih.

Melepaskan Sandal Saat Masuk Makam

Mayoritas ulama berpendapat bahwa berjalan di dalam pemakaman dengan
mengenakan sandal hukumnya boleh. jarir bin Hazm berkata,'Aku melihat
Hasan dan Ibnu sirin berjalan di antara dua makam dengan mengenakan kedua
sandalnyal'

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Anas
dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda,

o t,, '": t.o.ito tt.. teJo

9!! i; a*^^'' 4! al.-.-^at a:-o

,H+ Iblr^M"J"h kitab"al lanaizl'bab 
*Ma Jdhfl al-Atamatif al-eabri)' Iro5rl iilid t,

hal: 498. Dalam kitab az-Zawaid disebutkan bahwa sanad hadiis ini hisan. Uadits irii iusa
diperkuat dengan hadits Mathlab bin Abu Wadha'ah yans diriwayatkan oleh ,qbu pairdl

' HR Abu Daud kirab "al-landil' bab "fi lam'i al-Uautaii eabri wa al_eabru yua.llaml'
[:zo6j jilid III, hal: zo9.

4lO - Fikih Sunnah lI



"Sesunggulmya seornng hnmbq jika diletakknn dalam liang kuburnva, dnn

orang-orqng ya,tg ffiettgantarnya telolt pergi, seswtggulmya ia mendengar gesekmt

sandal merekn."l

Berdasarkan padahadits ini, para ulama merryatakanbahwaberjalan di dalam

pemakaman dengan menggunakan sandal diperbolehkan, sebab meriwayatkan

mereka (mayat) tidak mendengar suara gesekan sandal mereka kecuali jika
mereka berjalan. Imam Ahmad menyatakan ke-tidak sukaannya (baca: makruh)
berjalan di dalam kuburan dengan memakai sandal yang terbuat dari kulit sapi.

Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan

Ibnu Majah dari Basyir -pembantu Rasulullah saw-, bahwasanya Rasulullah saw.

pernah melihat seseorang yang berjalan dalam kuburan dengan memakai sandal.

Lantas beliau berkata kepadanya, "Wahai orctngyang mengenakan sandal (yang

terbuat dari kulit sapi yang sudah di semir), sungguh celaka engkau. Tanggalkan

sandalmu." Mendengar suara itu, lelaki tersebut memalingkan mukanya, dan

setelah melihat bahwa yang berkata demikian adalah Rasulullah saw., ia pun
membuang sandal yang dikenakannya.'

Al-Khathabi berkata, "Mengenakan sandal yang terbuat dari kulit sapi

dimakruhkan karena dengan memakainya tersimpan sifat sombong. Sebab

sandal yang terbuat dari kulit sapi merupakan barang (yang biasa dikenakan)
orang-orang yang angkuh dan sombong."

I-ebih lanjut Imam Ahmad berkata, aku lebih senang jika ada orang yang

masuk ke dalam kuburan dengan mengenakan pakaian kerendahan hati dan

mengenakan pakaian yang biasa dikenakan oleh orang-orang yang khusuk.

Hukum makruh, sebagaimana yang dinyatakan Imam Ahmad, berlaku jika
tidak ada halangan. Tapi jika ada sesuatu yang tidak memungkinkan baginya

melepaskan sandal, seperti (takut) tertusuk duri, atau takut (terkena) najis,

maka hukum makruh tidak berlaku lagi.

Larangan Menutupi (nisan) Makam

Tidak diperbolehkan menutupi (nisan) makam, karena hal yang sedemikian

' HR Bukhari kitab " al-landizl' bab " al-Mayyitu Yasma'u Khafqa an-Ni'dlj' jilid II, hal: r r 3.
Muslim kitab " al-lannah wa Sifutu Na'imihd wa Ahlihdl' bab " 'Urdhu Maq'adi al-Mayyit
min al-lannati aw an-Ndr Alahil' IZol iilid ry hal zzoo, zzor. Abu Daudkilab"al-lanhizl'
bab"al-Masyl,uJt an-Nihlbaina al-Qubitri." Ilz:r]jilid III, hal: zr 5. Nasai kitab "dl -Jandizi'
bab " at-Tashil fi Ghairi as-snbtaihi:' Izo+s] jilid IV hal: g8.

' HR Abu Daud kitab " dl-Janiiz)' bab " al-Masy;'u f an-Nihl baina al-QubAril' [3 z3o] jilid
III, hal: zt4, 2ts.Ibnu Majah kitab "al-lanAiz," bab -MA ldb Ii Khal'l an-Na'laini Ji al-
Maqabii'Ir568ljilid I, ha[:449, 5oo. Nasai kitab"al-lanatzi'bab "Kardhiyau al-lviasyyi
baitia al-Qubiri fi an-Ni'hl ns-sabtaihl' f zoaal jilid lV hal: s8.
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merupakan perbuatan yang sia-sia, mempergunakan harta bukan pada tempat
yang tepat dan dapat menyesatkan orang awam (baca: bodoh). Imam Bukhari
dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. Pada saat Rasulullah saw. keluar untuk
berperang, Aishah mengambil kain yang ada gambarnya lalu menutupkannya
pada pintu rumah. Ketika Rasulullah saw. pulang, beliau melihat kain tersebut
lalu menariknya hingga sobek. Setelah itu beliau bersabda, "sesungguhnya Altah
tidak memerintahkan kepada kita untuk memasang kain di batu dan tanah.",

Hukum Mendirikan Masjid dan Menerangi Kuburan

Ada beberapa hadits shahih yang menjelaskan haramnya membangun
masjid di kuburan dan membuat penerangan. Di antaranya adalah:

* Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda,

"Allalr membinssaknn ornng-orang Yahudi yang menjadikan kuburan nobi
merekq sebagai masjid." )

* Imam Ahmad Tirmidzi, Nasai dan Abu Daud, dan riwayat ini dinyatakan
hasan oleh Tirmidzi, dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata, Rasulullah saw. melaknat
perempuan yangziarah ke makam, dan orang-orang yang menjadikannya
sebagai masjid serta memasang lampu.3

* Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah al-Bajali. Ia berkata,lima hari
sebelum Rasulullah saw. wafat, saya mendengar beliau bersabda,

. ' .e o' e ' $ t / . t 'L;r):l',jJ' ,r_J*nr iliJl-;(L.JjK;i n' jf iri jf
,.
):l- ,-( (i -,i-=;l )!'> .,ji l* rj;.l s5 ]J l y|i r,ar-;r -L*-!r' ,/ -- 

\

N vi -ou; i#w, &.\ti ,"r+ t"r;,is nS1; ts t :1rti
5' ?is,*i €.i:6. t";a,,;:t

" sesungguhnya aku berlepas dari diri Allah jika ada salah seornng dari karisn

Jt-e

HR Muslim kitab"al-Libds wa az-Zinah,"bab"TahrimuTashwir shirati al-Hayawdni..." [g7)
itliS Il], hal: 1666. Abu Daud kitab "al-Libasi' bab 'f ash-shuwarl' Iar 5 j] jilid IV hal: zi.' 

'

HR Muslim kitab "al-Masdjid wa Mawddhia ash-shalah:' bab "an-ilahvu 
,an Binhi al-

lasAjld,.,'Izo.] jilid L hal:'376. Abu Daud kitab"al-laniliz]'bab"fi Bin'di'ala al-eabril'jzzTl jilid III, hal: zr4.
HR Abu Daud kitab "al-landiz)' bab "fi Ziyhrati an-Nisdi wa al-eaubAril jz46)jilid III,
hal zt4.
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yang aku jadiknn sebagai keknsih, karenn Allah sutt. telah menladikanku

sebagai kekasih sebagninnrut Allah swt. telah tnenjadiknn Ibrahim as. sebagai

kekasilr. likn aku nrenjadikan seseorang sebagai keknsih dari umqtku, tentu

aku skan menilih Ahu Bakor sebagai keknsilt. Ingntlah bahzunssnys orflng-

orang sebelum knlinn telah nrenjadiksn kuburan nabi-nshi ftrcreka dsn

orang yang saleh di nntqrs mereks sebagai masjid. Ingat, janganlnh kalian

menjadiktut kuburan sebagni masjid, sesunggulmtlq oku nrclerang kalinn lnl
yang sedemikinn."'

* Imam Muslim meriwayatkan juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ia
berkata, Rasulullah saw. bersabda,

-r.-; V.Vi ;rp trjjt s;\a)tj;ri, a ;
"Allolt melaknat orang-orong Ynhudi dan Nnsrafli yang telnh menjadikan

kuburnn nsbi-nsbi mereka sebagni tentpat berxtjud.")

* Imam Bukhari dan Muslim rneriwayatkan dari Aisyah ra. bahwasanya

Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan gereja -yang mereka
lihat di Habsyah yang di dalamnya terdapat beberapa gambar- kepada

Rasulullah saw. lantas beliau bersabda,

"sesuttggultnya (pentluduk Hahsyal't) jika ada ai ouiornirrrrko oron'f ro'nf
snleh dmt menirtggal dunia, mereka mentbangun masiid di atas nnkamnrln

dan menggambarnya di dqlam mosjid. Merekalah orang-orang yang Ttnling
jelek di sisi AIIah swt. pndahari kiamnt nanti."3

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni berkata, tidak diperbolehkannya mem-
bangun masjid di dalam kuburan berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Allah
melaknat perempuan yang ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan
kuburan sebagai masjid dan (memberi) lampu." HR Abu Daud. Imam Nasai
juga meriwayatkan dengan redaksi "Rasulullah ntelaknat ..."

' ,.1 t,. o ,. 
t , ,,, o :, - .:. ' t 

'

-Y,"*.-L^l JtJ{ J*;Jr i-*+ ;tS r;l 3LJ"i 3r

AA\ i;"lr jo dA\ )\r' lnri ;ral lt +

HR Muslim kitab "al-MasAjid wa Mawddhi'i ash-Shal6tl' bab "an-Nahyu
Masdjjid..." Ir:] jilid I, hal: zy, 328.
HR Muslim kitab "al-Mas.6jid wa Mawddhi'i ash-shalhtl' bab "an-Nahyu
Mashjjid..." Irs] jilid I, hal: 376.
HR Bukhari kitab " al-lanAiz," ba',aI-J anhiz," bab " Binh al- Masdjid hld alQabri!'' HR Bukharikirab" al-landjz," bab " Bina al-Masajid'ald al-Qabril'iilid Il, hal: r r 4. Muslim
ki.tab"al-MasAjid wa Mawadhi'i ash-Shalatl'bab"an-Nahyu'an-EinAi al-Masdjid..." Ir6]

'an-Binhi al-

hn-Bindi aI-

Masdjid..." I16]
iilid I, hal: 375,37.
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fika memang diperbolehkan (membangun masjid di kuburan), tentunya

Rasulullah saw. tidak melaknat orang yang melakukannya. Hal yang

sedemikian (membangun masjid dalam kuburan, red) hanya menyia-

nyiakan harta pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dan melakukan
pengagungan secara berlebihan sebagaimana pengagungan terhadap

berhala.

Larangan membangun masjid di dalam kuburan juga berdasarkan pada

sabda Rasulullah saw "Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani

yang telah menjadikan kuburan nabi-nqbi mereka sebagai tempat bersujud
(baca: masjid)." Rasulullah saw memberi peringatan kepada orang-orang
melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan orang Yahudi dan

Nasrani.

Aisyah berkata, Sengaja makam Rasulullah saw. tidak ditampakkan
agar tidak dijadikan masjid. |uga karena menjadikan kuburan tertentu
dan melakukan shalat di sampingnya menyerupai bentuk pengagungan

terhadap berhala, dan meriwayatkan mendekatkan diri padanya. Kami telah

meriwayatkan bahwa awal mula pengagungan terhadap berhala adalah

pengagungan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yaitu

dengan memasang foto-foto mereka, mengusapnya dan melakukan shalat

(di depannya).

Hukum Menyembelih (Binatang) di Kuburan

Syariat melarang melakukan proses penyembelihan binatang di kuburan. Hal
ini bertujuan untuk menghindar dari kebiasaan yang sering kali dilakukan kaum
jahiliah, juga untuk menjauhi kesombongan dan bermegah-megahan.

Abu Daud meriwayatkan dari Anas ra. Ia berkata, Rasulullah saw. bersabda,

"Tidak ada penyembelihan (di kuburan) dalam Islaml'

Abdtrrazzak berkata, "Kaum jahiliah terbiasa menyembelih sapi atau

kambing di kuburanl'

Al-Khathabi berkata, "Kaum jahiliah menyembelih unta di samping

makam orang yang dermawan. mereka berkata: Kami melakukan ini sebagai

balasan atas apa yang telah dilakukannya kepada kami; ia biasa menyembelih
unta untuk memberi makan tamu-tamunya. Karenanya, kami menyembelih
di samping makamnya supaya dagingnya dimakan binatang liar dan burung.
Dengan demikian, ia tetap memberi makan meskipun sudah meninggal dunia
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sebagaimana ia mernberi makan (orang lain) saat masih hidupJ'

Seorang penyair berkata,

Aktt ntertyenfuelih kedua urttaku di nukam Najast/i

Yang hulunlla paltng ptrtih, dsn diserfni dengan ketulusnn

Di ntns kuburan ornng Vang jikn aku nmti lebih dulu dari pada dia

Pnsti in nknn menyembelih binatangnya di sebelalt nnknmktt

Di antara kaum jahiliah ada yang berpandangan bahwa jika ia menyembelih

binatang di sebelah makam seseorang, maka pada hari kiamat nanti, penghuni

makam tersebut akan himpun di padang mahsyar dengan menunggangi binatang

yang disembelih di samping makamnya. Bagi yang tidak pernah disembelih
binatang di sebelah makamnya, ia akan dihirnpun dengan berjalan kaki. Pendapat

seperti ini dikemukakan oleh sebagian orang di antara kaum jahiliah yang masih

memercayai kebangkitan dari alarn kubur setelah meninggal dunia.

Larangan Dudulg Bersandar dan Melangkahi makam

Duduk, bersandar dan melangkahi makam dilarang dalam Islam. Hal
ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Amru bin Hazm. Ia berkata,

Rasulullah saw. rnelihatku sedang bersandar pada makam, lantas beliau bersabda,

"langanlah engkau nrenyakiti penghuni makant irrll" HR Ahmad dengan sanad

yang shahih.

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata, Rasulullah saw bersabda,

"Sekiranyn salah seorrutg dttri knlian duduk di otas bara api tlan memhnknr

bajurula hinggn menentpel padn kulitnya, itu lebih bttik bagintln dnripnda ia duduk

di ntas rnakam."l HR Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.

Berdasarkan pada hadits ini, yang di dalamnya mengandung ancaman

dari Rasulullah saw, Ibnu Hazm berpendapat bahwa duduk di atas makam

' HRMuslim kitab"al-JanAizj'bab " an-lahyu'an ial-Julis'ald al-Qabri y'a as-Shalhi'alahil'
[9,6] jilid II, hal: 667.Ibnu Majah kitab " al-latlAizl' bab ".&fti ldh f an-Hanyi 'ani al-Masyi
'ald al-Qubfiri wa al-lulLsi'alahdl' lt566l jilid I, hal: 4qg. Abu Daud kitab "al-landizl'bab
"fi Karahiyyati al-Qu'id'al6 al-Qabri." [:iz8] jilid III hl: zr4. Nasai kitab "al-lanhizl'bab
" at-Tasydidfi al-Julis'ald al-QubArf jilld IV hal: 95. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad
iilid Il, hal: Jr r,.t89, 444,528.
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hukumnya adalah haram. Ibnu Hazm berkata, "Pendapat ini sesuai dengan

pernyataan sebagian kaum salaf, di antaranya adalah Abu Hurairah."

Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa duduk di atas makam hukumnya
makruh. Imam Nawawi berkata, "Menurut pendapat Imam Syaf i, sebagaimana

yang tercantum dalam kitab ql-Umm danyang paling banyak diikuti, duduk di
atas makam hukumnya makruh." Makruh di sini maksudnya adalah makruh
tanzih (makruh yang mendekati pada haram), sebagaimana yang sudah masyhur
di kalangan ahli fikih dan sudah dijelaskan oleh mereka. Hukum makruh
tanzih atas duduk di atas makam merupakan pendapat mayoritas ahli fikih,
di antaranya adalah an-Nakhi, al-Laits, Ahmad, dan Daud. Bersandar pada

makam juga makruh hukumnya.

Ibnu Umar, Abu Hanifah dan Imam Malikberpendapat bahwa dudukdi atas

makam hukumnya boleh. Imam Malik, sebagaimana yang tercantum dalam kitab
al-Muwathth{, mengatakan, "Menurutkami,larangan dudukdi atasmakam berlaku
bagi orang yang ingin buang hajat, baik kencing maupun buang air besarl'

Dalam hal ini, Imam Malik menyebutkan hadits yang dhaif. Imam Ahmad
menyatakan dhaif penafsiran yang dikemukakan Imam Malik, seraya berkata,
apa yang ia katakan tidak benar.

Imam Nawawi mengatakan, penafsiran seperti ini merupakan penafsiran
yang lemah dan batal. Ibnu Hazm mengemukakan tidak benarnya penafsiran
ini dengan beberapa bukti dan alasan.

Perbedaan pendapat yang ada, sebagaimana yang telah dijelaskan
sebelumnya, berkaitan dengan duduk selain untuk buang hajat. Sementara duduk
di atas makam untuk buang hajat, para ahli fikih sepakat bahwa hukumnya
adalah haram. Para ahli fikih juga sepakat bahwa atas diperbolehkannya berjalan
di atas makam jika memang dalam keadaan terpaksa. Seperti, jika tidak bisa

sampai ke tempat pemakaman kecuali dengan melintasi makam yang sudah
ada, maka dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan melintas di atas makam.

Hukum Mengecat Makam dan Menulis sesuatu Padanya

Dari |abir ra., ia berkata, Rasulullah saw melarang mengapuri (mengecat,

red)makam, duduk di atasnya dan mengecatnya., HR Ahmad, Muslim, Nasai,
Abu Daud dan Tirmidzi.

' HR Muslim k;rt?b " al-JanAiz" bab " an-Nahyu 'an-Tajshishi al-QubAri wa al-Kitdbatu alaihdl'
[9a] jilid !!, \a_I,_ee z. Imam Ahmad d,alam Musnid Ahmadkitab "al-landiz" jilid III, hal:
29j,332. Jilid VI, hal: zss.
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Tirmidzi mengatakan hadits ini shahih, dan redaksinya adalah, "Rasulullah

saw. melarang mengecat makam, menulis sesuatu padanya, membangun sesuatu

di atasrrya, dan menjadikannya tempat buang hajat."' Dalam redaksi Imam

Nasai, "Rasulullah saw. melarang membangun di atas makam, menambahi

sesuatu, mengecat, atau menulis sesuatu padanyal' Maksud kata mengecat

adalah mengecat dengan warna putih atau sering dikenal dengan mengapuri.

Mayoritas ulama ahli fikih berpendapat bahwa larangan dalam hadits ini
maksudnya adalah makruh. Sementara Ibnu Hazm berpendapat bahwa larangan

ini memiliki arti haram.

Ada yang mengatakan, sebab larangan ini adalah bahwasanya makam

merupakan tempat mayat, bukan tempat makhlukhidup, sementara mengecatnya

termasuk perhiasan dunia dan hal yang sedernikian tidak dibutuhkan mayat.

Ada juga yang mengatakan bahwa larangan mengecat makam disebabkan

karena kapur yang dipergunakan untuk mengecat hasil dari pembakaran. Hal ini
diperkuat dengan riwayat Zaid bin Arqam, ia berkata kepada orang yang ingin
membangun makam dan mengecatnya dengan kapur, "Kamu telah melampaui

batas. /anganlah kamu mendekatkan sesuatu yang sudah dibakar padanya"

Adapun memplester makam dengan tanah liat, menurut sebagian par ularna,

hukumnya adalah boleh. imam Tirmidzi berkata, "sebagian ulama, di antaranya

adalah Hasan al-Basri, memperbolehkan memplester makam dengan tanah liatl'

Imam Syaf i berkata, "Memplester makam dengan tanah lihat hukumnya
boleh."

|afar bin Muhammad rneriwayatkan dari ayahnya bahwasanya makam

Rasulullah saw. ditinggikan satu jengkal dan di plester dengan tanah liat merah

dari halaman rumah dan ditaburi dengan kerikil. Diriwayatkan oleh Abu Bakar

an-Najjad. dalam kitab at-Talkhish,Ibnu Hajar tidak berkomentar mengenai

hal ini.

Membangun makam dengan batu, kayu meletakkan mayat dalam peti jika
tanah tidak dalam keadaan lembek dan berair juga dipandang makruh oleh para

ulama sebagaimana halnya mengecatnya. Tapi jika tanah dalam keadaan berair
dan lembek, maka mayat diperbolehkan dimasukkan ke dalam peti dengan

tanpa disertai hukum makruh.

Mughirah meriwayatkan bahwasanya Ibrahim berkata, "Para sahabat lebih

HR Tirmidzi kitab" al-lanhizl'bab" MA ldhfi Kardhiyyati Tajshishi al-Qabri wa ql-Kifibati
'alihi!' [ro5z) jilid III, hal: 3 59 jilid II, hal: OOz. Nasai kitab"" al-JanAizi' bab "Tajshishu aI-
Q^bilril'iilid iV hal: 88.
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suka bata yang masih mentah dan kurang suka dengan bata yang sudah dibakar.

Mereka juga lebih senang dengan bambu dan kurang menyukai kayu'"

Berdasarkan pada hadits di atas juga dapat dipahami bahwa menulis sesuatu

pada makam juga dilarang, termasuk juga menulis nama mayat.

Setelah menakhrijhadits ini, Hakimberkata, "sanadhadits ini shahih,tapi untuk

mengamalkannya tidak wajib, karena Imam kaum Muslimin baik dari daerah timur

maupun barat menulis nama mereka pada makam. Hal ini merupakan perbuatan

yang diterima ulama khalaf (masa sekarang) dari ulama salaf (sama lampau)"

Adz-Dzahabr mengatakan bahwa perbuatan seperti ini merupakan hal yang

baru (bid'ah). Dalam pandangan mazhab Hambali, larangan menulis sesuatu pada

makam sebagaimanayang tercantum dalam hadits Rasulullah saw. lebih cenderung

pada hukum makruh, baik tulisan yang ada berupa ayat Al-Qur'an ataupun nama

mayat yang menempati makam tersebut. Dan pendapat ini disepakati oleh mazhab

Syaf i. Lebih dari itu, mazhab Syali'i menyatakan bahwa penulisan nama bagi para

ulama atau orang yang saleh pada makamnya hukumnya adalah sunnah, karena

hal ini bertujuan agar mereka tetap di kenal (generasi setelahnya)'

Mazhab Imam Malik berpendapat jika tulisan yang ada pada nisan yang

diletakkan di pada makam berupa tulisan AI-Qur'an, maka hukumnya adalah

haram. Tapi jika tulisan yang ada pada nisan hanya berupa keterangan tentang

nama dan meninggal yang bersangkutan, maka hukumnya makruh'

Mazhab Hambali berpendapat, tulisan yang ada di nisan hukumnya haram,

kecuali jika ada kekhawatiran mayat yang dimakamkan pada makam tersebut

tidak dapat dikenal lagi, maka hukumnya tidak makruh.

Ibnu Hazm berkata, jika nama orang yang meninggal dunia ditulis pada

batu nisan, maka saya tidak memandangnya termasuk hal yang makruh.

Dalam hadits yang telah disebutkan sebelumnya juga dapat dipahami bahwa

Rasulullah saw. melarang menambah tanah pada makam yang diambilkan

dari luar (tempat pemakaman). Mengenai hal ini, Baihaki menulisnya dalam

bab tersendiri. Baihaki mengatakan, hendaknya tempat untuk pemakaman

mayat tidak ditambahi dengan tanah dari luar (atau sekitarnya) agar tidak

menjadikannya lebih tinggi.

Syaukani berkata, sesuai dengan redaksi hadits secara umum maksud kata

ziyhdah dalam hadits Rasulullah saw. adalah menambahi tanah. Ada juga yang

menafsirkan bahwa kata z iyadah maksudnya adalah menambah (memakamkan)

)enazah dalam satu makam.

Imam Syaf i lebih cenderung pada pendapat pertama. Ia berkata, hendaknya
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tempat pemakaman jenazah tidak ditarnbahi dengan tanah yang dikeluarkan
dari galian lubang untuk memakamkan jenazah. Hal ini bertujuan agar makam

tidak menjadi terlalu tinggi. Tapi jika di tambah, juga tidak masalah.

Memakamkan Dua lenazah atau Lebih pada Satu Tempat

Pada umumnya, cara yang diterapkan para ulama rnasa lampau dalarn
memakamkan jenazah adalah bahwasanya satu galian makam diperuntukkan
untuk satu jenazah. Dan jika satu galian makam yang diperuntukkan dua
jenazah, maka hukumnya adalah makruh, kecuali jika memang terlalu sulit
untuk memakamkan masing-masing jenazah sesuai dengan galiannya, seperti

adanya jenazah yang sangat banyak atau terbatasnya orang yang memakamkan.

Dalam kondisi seperti ini, memakamkan jenazah lebih dari satu dalam satn

galian, hukumnya boleh. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan
oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, di mana pada saat perang Uhud usai, para

sahabat dari kaum Anshar menemui Rasulullah saw., Mereka berkata kepada

beliau, wahai Rasulullah, kami telah terluka dan merasa lemah, apa yang engkau

perintahkan kepada kami untuk mengurus jenazah para syuhada?

Rasulullah saw. bersabda,"Galilah makam, perluas dan perdalam galiannya,

lalu kuburkan dua atau tiga jenazah pada satu galian."

Mereka bertanya, siapa yang mesti kami dahulukan di antara mereka?

Rasulullah saw. menjawab,"Dahulukan orang yang paling banyak hafalan

Al-Qurhn!"

.\bdurrazzak meriwayatkan dengan sanad hasan bahwasanya Washilah bin
Asqa'pernah mengubur jenazah laki-laki dan perempuan dalam satu galian.
Yang pertama dimasukkan ke dalam galian tersebut adalah jenazah laki-laki
kernudian disusul dengan jenazah perempuan.

Cara Memakamkan Jenazah di Tengah Laut

Dalam kitab al-MugLnl, Ibnu Qudarnah berkata, jika ada seseorang yang

rneninggal dunia di atas kapal, dan kapal tersebut sedang berlayar di tengah laut,
maka jenazahnya dibiarkan untuk sementara waktu hingga dua atau tiga hari
selama tidak ada kekhawatiran jenazah tersebut membusuk, sampai menemukan

tempat untuk berlabuh ke tepi. fika hal ini tidak memungkinkan, maka jenazah

tersebut dimandikan, dikafani, diberi minyakkhusus untuk jenazah, dishalati, dan

dilemparkan ke laut dengan disertai beban yang diikatkan pada jenazah sehingga
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jenazahtersebut tidak terapung. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh Athai

Hasan berkata, hendaknya jenazah dimasukkan ke dalam keranjang (peti,

red) lalu dilemparkan ke laut.

Imam Syaf i berpendapat, hendaknya jenazah diletakkan di atas papan

dan diletakkan di laut dengan harapan jenazah yang berada di atas paPan

tersebut bisa sampai ke tepian dan ditemukan penduduk setempat sehingga bisa

dimakamkan (sebagaimana mestinya). Tapi, jika melemparkan jenazah tersebut

ke tengah laut, juga tidak masalah dan (yang melempar) tidak berdosa. Dari

tiga cara yang telah disebutkan, yang paling utama adalah cara yang pertama.

Sebab, tujuan pemakaman jenazah adalah menutupi tubuh jenazah dan tujuan

ini telah tercapai. Sedangkan cara yang kedua, yaitu dengan meletakkan jenazah

di atas papan laut kemudian melemparkannya ke laut dikhawatirkan menjadikan

jenazah cepat membusuk. Atau, kalau memang sampai di tepi laut, kondisi

jenazah sudah dalam keadaan telanjang, atau adanya kekhawatiran orang yang

menemukan jenazahnya adalah orang musyrik. Dengan demikian' cara yang

pertama lebih utama daripada cara yang lain.

Hukum Meletakkan Pelepah Kurma (atau bunga) di atas Makam

Meletakkan pelepah kurma ataupun bunga di atas makam bukan termasuk

perbuatan yang disyariatkan. Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari

dan yang lain, dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw. melewati dua

makam, lantas beliau bersabda, " Sesungguhnya kedua ienazah ini dalam keadaan

di sit<sa. Mereka disiksa bukan karena dosq besar. Yang satu (disiksa) karenq ia tidak

bersuci setelah kencing sementara yang satunya lagi, ia berjalan dengan mengadu

domba." Setelah itu beliau meminta agar diambilkan pelepah kurma yang masih

basah. Beliau membelahnya menjadi dua bagian kemudian menancapkanny

kedua makam tersebut. Setelah itu, beliau bersabda, "semoga pelepah kurma

ini bisa meringankan (siksaannya) selama ia masih basah'" Riwayat ini telah

dijawab oleh Khathabi. Ia berkata, apa yang dilakukan Rasulullah saw dengan

menancapkan pelepah kurma di atas makam lalu bersabda,"Semoga pelepah

kurma ini bisa meringankan (siksaannya) selama ia masih basah," merupakan

bentuk keberkahan dari bekas Rasulullah saw. dan beliau juga berdoa agar

kedua jenazah diringankan siksanya oleh Allah swt.. Seakan-akan Rasulullah

saw. menjadikan masa basahnya pelepah kurma sebagai masa diringankannya

siksa bagi jenazah, bukan berarti pelepah yang masih basah memiliki makna

tersendiri daripada pelepah yang sudah kering.
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Pada umumnya, masyarakat di berbagai daerah membawa daun kurma lalu

diletakkan di atas makam sanak saudaranya. Menurutku, mereka melakukan hal

yang sedemikian karena pemahamannya terhadap hadits ini kurang benar.

Apa yang dikatakan oleh Khathabi ini adalah benar, dan pemahaman

seperti inilah yang sesuai dengan premahaman para sahabat, karena tidak ada

riwayat yang menjelaskan bahwa mereka meletakkan pelepah kurma atau bunga

di atas makam, kecuali sahabat Buraidah al-Aslami. Ia pernah berwasiat agar di

atas makamnya nanti diletakkan dua pelepah kurma.' Jadi, menaruh pelepah

kurma bukanlah amalan yang disyariatkan, karena para sahabat tidak pernah

melakukannya kecuali Buraidah.

Ibnu Hajar berkata, sebagaimana yang termaktub dalarn kitab Fath al-Bari,

"seakan Buraidah memaharni hadits ini untuk umum, bukan khusus bagi kedua

jenazah tersebutl'Ibnu Raysidberkata,'Apa yang dipaparkan Bukhari menunjukkan

bahwa hadits tersebut bersifat khusus. Karena itu, Bukhari juga mengemukakan

perkataan Ibnu Umar ketika ia melihat tenda di atas makam Abdurrahman,
'Lepaskan, sesungguhnya ia hanya mendapat teduhan dari amal baik yang telah

dilakukannya.'Perkataan Ibnu Umar ini menunjuklian bahwa apayang diletakkan

di atas makam jenazah tidak berpengaruh apapun terhadap jenazah, karena yang

dapat berpengaruh padanya adalah amal saleh yang pernah ia lakukan.

Perempuan yang Meninggal Dunia dalam Keadaan Hamil

]ika ada perempuan yang rneninggal dunia, dan dalam perutnya terdapat

janin yang masih hidup, maka perutnya harus di bedah untuk mengeluarkan

janin yang ada di dalamnya, jika memang masih ada harapan kehidupan bagi

janin. Semua itu dilakukan atas pemberitahuan dari dokter yang benar-benar

dapat dipercaya.

Ahlul Kitab yang Meninggal Dunia dan Mengandung lanin

Imam Baihaki meriwayatkan bahwasanya Wasilah bin Asqa' mengubur

perempuan Nasrani yang mengandung bayi Muslim di pemakaman ulnum;

bukan makam khusus kaum Nasrani atau makarn khusus kaum Muslimin.

Imam Ahrnad juga memilih hai yang sama, yaitu jenazahnya dimakamkan

di tempat pemakaman umum. Karena ia kafir, maka ia tidak boleh dimakamkan

di tempat pemakaman kaum Muslimin, sebab hal itu akan menyakiti kaurn

jilid II, hal: rr9.HR Bukhari kitab " al-JanAizl' bab " al-larid 'alh al
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Muslimin. Ia juga tidak dimakamkan di tempat pemakaman orang kafir, sebab

janin yang ada di dalam kandungannya adalah Muslim, sehingga ia tidak
tersakiti dengan siksa yang dialami kaum kafir.

Tempat yang Lebih Utama untuk Memakamkan Jenazah

Ibnu Qudamah berkata, Mernakamkan jenazah di tempat pemakaman

kaum Muslimin lebih disukai Abu Abdillah dari pada memakamkan jenazah di
rumah. Karena dengan memakamkan jenazah di pemakaman kaum Muslimin,
orang yang masih hidup tidak terganggu dengannya. Di samping itu, dengan

memakamkan jenazah di tempat pemakaman kaum Muslimin, seakan-

akan jenazah tersebut berada pada tempat yang semestinya; ia lebih banyak
mendapatkan doa dan bisa saling mengasihi. Para sahabat, tabi'in dan generasi

setelah dimakamkan di tempat pemakaman kaum Muslimin yang berada di
padang pasir.

lika ada yang bertanya, kalau memang demikian, kenapa Rasulullah

dan kedua sahabatnya (Abu Bakar dan Umar) dimakamkan di rumah? Atas
pertanyaan ini, saya akan menjawabnya, Saryidah Aisyah berkata, "Semua itu
dilakukan agar makam Rasulullah saw. tidak dijadikan sebagai masjidJ"

Rasulullah saw. sendiri memakamkan para sahabat di makam Baqii Jadi, apa

yang dilakukan Rasulullah saw. Iebih utama (dan layak dijadikan sebagai dasar)

dari pada yang dilakukan orang lain. Apa yang dilakukan para sahabat dengan

memakamkan Rasulullah saw., Abu Bakar dan Umar di rumah merupakan

kekhususan.

Rasulullah saw. pernah bersabda, "Para nabi dimakamkan di tempat ia
meninggal dunia."'

Alasan yang lain adalah agar tidakbanyak orangyang melintas di sampingnya

dan untuk membedakan antara makam beliau dan makam para sahabat.

Imam Ahmad ditanya tentang seseorang yang berwasiat agar jenazahnya

nanti dimakamkan di rumahnya. Ia menj awab, hendaknya j enazahny a dimakam -

kan di pemakaman kaum Muslimin.

HR Bukhari kitab"al-landizl'bab"MA l6af Qabri an-Naby, wa Abi Bakr wa tJmarl' jilidll
hal r 28. dan bab " Md Yukrahu min Ittikhddzi al-Masaiida ala al-Qubirl' iilid II, hal: r r r.
HR Ibnu Majah L<ltab"al-JanAizl'bab"Zikru WafAtihi ia Dafnihii [roz8] jiliil L hal: 5zo,5zr.
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Larangan Mencela Jenazah

Tidak diperbolehkan mencela dan menyebutkan keburukan-keburukan
jenazah kaurn Muslimin. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan

Imam Bukhari, dari Aisyah ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

,'. . : "..;,, ^ta, . ,";rr"-u t. J!,"r.o,$ ,+!, :,rrYr r;*.; \
"langntlnlt knliLttl nt(:ttct:ltr ornttg ynttg sudalt menirtggd, ktlrena nterekn telsh

mendapatkatt (bnlasnn) attrs altn tlnng telalt merekn Iskuknn."r

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dengan dhaif, dari

Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

to
,o t/ ,

'a\z lc 5 )1u )t

"Sebutlslt kcboiktm-kabaikan ornng ynng nrcninggal dunia dnri knlian don

t u t rLp il ah keb u r uknn-keb u r u kan n y a. " 2

Adapun bagi umat Islam yang melakukan perbuatan fasik, perilaku bid'ah

atanpun perbuatan buruk lainnya, yang dilakukannya secara terang-terangan,

maka nrenyebutkan semua keburukan yang ia lakukan diperbolehkan, asal di balik

penyebutan keburukannya terdapat kemaslahatan bagi yang lain atau sebagai

pelajaran agar tidak ditiru oleh yang lain. Tapi, jika tidak ada kemaslahatan yar-rg

bisa diambil dari penyebutan keburukannya, maka menyebutkan keburukannya

tidak diperbolehkan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas ra. "Suatu ketika, para

sahabat melintasi jen azah dan mereka memuji segala kebaikan (yang pernah) ia

lakukan (selama masih hidup). Mendengar hal tersebut, Rasulullah saw. lantas

bersabda, 'Kamu harus (melakukan lfu)' Kemudian mereka melewati )enazah
yang lain dan meriwayatkan mencela perbuatan yang pernah dilakukannya

selama masih hidup. Mendengar hal itu, Rasulullah saw. bersabda, "HarLts"

Lantas Umar bertanya kepada beliau, Apa yang engkau maksud dengan harus?'

Rasulullah saw menjawab,

,o.

gsrl l-t-a

\, t,' . I
aJJl cl-t 6 J!

' HR Bukari kttab " al-lanhizl' bab " Nld Yunhh 'an Sobbi aI-AmwA[ jillid II, hal: rz9.
' HR Abu Daud kitab " al-Adab" bab" an-Nahyu'an Sabbi al-Mauth" f4gooljilid IV, hal: 277

Tirmidzi kitab"al-JanAiz" Irory) iilid III, hal: 33o.

at t
' ,r'.,-. .z,-,

+4: al*-,a t I cra5 o J Li.r
f- !'. sr - J ' )
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"lenazah ini kaliqn puji atas kebsikan yang pernah ia lakukan, moka ia berhak

mosuk ke dalam surga. Dan jenazah ini lagi kalian cela ntas keburukannya, maka

ia pantas mssukke dalarn nerokq. Kalian udqlqlt ssksi-snksi Alluh srL)t. yangberadn

di muka bumi."1

Mencela dan melaknat orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir
diperbolehkan. Allah swt. berfi rman,

u*-ctj;---7A,-MriJ64al*a;7t--+'e\.6'-t5i(;
ry 3'r:'"\j'uu;ir^7.

"Telalt diloknot orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud don
-Isa putra Maryam. Yang demikian itu, disebubkon mereko durhnks don selalu

melampaui batas."(Al-Mdidah [5] : 78)

Allah swt. berfirman,

Jy'"\{. .n.. /1 iK\ 5ft^dqrf *
"Binasalslt kedua tnngan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binoso."

(Al-Lahab [111] :1)

Allah swt. melaknat Fir'aun dan orang-orang yang menampilkan perilaku

yang sama dengannya. Allah swt. berlirman,

@ aJ!\J;^i;3\i
"Ingatlnh, kutukan Allnh (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim." (HO.d

[11] : 18)

Hukum Membaca Al-Qur'an di Makam

Para ulama hkih berbeda pendapat mengenai hukum membaca Al-Qur'an

di makam. Syaf i dan Muhammad bin Hasan berpendapat boleh agar jenazah

mendapat berkah dari pembacaan Al-Qur'an dan berdekatan dengannya. Hal

yang sama juga dikemukakan oleh Qadhi Iyad dan Qarafi dari mazhab Hanafi.

Imam Amad berkata, "Tidak masalah jika hal itu dilakukanl' Sementara Imam

Malik dan Abu Hanifah kurang menyenanginya karena hal yang sedemikian

tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

' HR Bukharikitab" al-lanAiz" bab"Thandu an-Nds ad al-Mayyiti" jilid II, hal: rzr. Muslim
kitab "al-lanAiz" bab "Fi man Yutsnd 'alahi Khairan aw Syarran mi al-Mautd" [6o] jilid II
hal" 655.
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Hukum Membongkar Makam

Para ulama sepakat bahwa jika tempat yang di dalamnya terdapat jenazah

kaum Muslimin, lalu tempat tersebut hendak dibongkag rnaka perlu di cek terlebih

dulu untuk mernastikan apakah tulang atau daging jenazah rnasih ada. Jika

sebagian tulang atau daging jenazah masih ada, maka seluruh ternpat tersebut tidak

boleh dibongkar. fika tubuhnya telah hancur dan menyatu dengan tanah, maka

rnenggalinya dan menjadikannya sebagai tempat untuk memakamkan jenazah

yang baru diperbolehkan. Selain itu, tempat tersebut juga boleh dipergunakan

untuk bercocok tanam, membangun bangunan di atasnya atau untuk kepentingan

lain. fika pada saat penggalian ada beberapa makam yang rnasih ada tulang jenazah,

nraka proses penggaliarr tidak boleh dilanjutkan. Jika ada makam yang digali, dan

ternyata masih ada tr"rlangnya, maka tulangnva harus dimakamkan kembali.

)ika ada jenazah yang sudah dimasukkan ke liang lahad, tapi ia belurn

dishalati, maka jenazah tersebut dikeluarkan lalu dishalati. Tapi, jika jenazah

yang sudah dimasukkan ke dalarn liang lahad dan telah ditutupi dengan tanah,

maka mengeluarkan jenazah tersebut hukumnya haram. Hal ini menurut

pendapat hnarn Hanafi, mazhab Sytrf i dan Imam Ahmad. Dan untuk rnenyalati

jenazah yang sudah dimakamkan, cukup dilakukan di atas makamnya, tanpa

membongkarnya lagi.

Imam Malik, Syaf i clan Ahmad memperbolehkan nembongkar rnakam

dengan tujuan tertentu, seperti untuk mengeluarkan harta yang terkubur ber-

sama jenazah; mengarahkan jenazah ke arah kiblat; nemandikan jenazah

jika memang belum dimandikan; atau mernperbaiki kain kafannya, selarna

proses pembongkarannya tidak menjadikan jenazah hancur atau rr,rsak.

fika pembongkaran dikhawatirkan akan menjadikan jenazah rusak, maka

pembongkaran tidak boleh dilakukan.

Dalam pandangan pengikut rneriwayatkan mazhab Hanafi, pernbongkaran

dengan tujuan di atas, tidak boleh dilakukan. Karena apa yang terjadi pada

jenazah tersebut merupakan bagian dari siksa yang harus diterimanya.

Ibnu Qudamah berkata, Sesungguhnya hal yang sedemikian merupakan

hukuman yang harus diterirnanya, dan jenazahnya tidak boleh dikeluarkan.

Iika ada jenazah yang dimakamkan dengan tanpa kafan, naka ada dua

pendapat:

Pertama, makamnya tidak perlu dibongkar. Sebab tujuan dari mengafani

adalah untuk menutup jenazah, dan tujuan tersebut telah terpenuhi dengan

tanah yang menutupinya. Kedua, makamnya harus dibongkar dan jenazahnya
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dikeluarkan lalu dikafani, sebab mengafani jenazah hukumnya adalah wajib
sebagaimana wajibnya memandikan jenazah.

Imam Ahmad berkata, jika ada sesuatu yang terkubur bersama dengan
jenazah, maka makamnya boleh dibongkar. Tapi dengan syarat barang tersebut
memiliki nilai. Ada yang bertanya kepadanya, bagaimana jika ahli waris sengaja

memasukkan barang ke dalarn liang lahad dan menguburkannya bersama

dengan jenazah? Imam Ahmad menjawab, jika memang ia ingin memenuhi
haknya, apakah hal yang sedernikian bisa memberi manfaat kepadanya?!

labir ra. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. ziarah ke makarn
Abdullah bin ubay setelah jenazahnya dimasukkan ke dalam liang lahad. Beliau

memerintahkan agar makamnya dibongkar lagi dan jenazahnya diangkat kembali.
Setelah jenazah berada di atas. beliau meletakkannya di pangkuan lalu memberikan
liurnya kepadanya dan memakaikan pakaian yang beliau kenakan saat itu.'

Dalam riwayat lain di sebutkan bahwa fabir berkata, ayahku dikubur
bersama jenazah yang lain dan aku tidak menyukai hal itu. Karenanya, aku
pun mengeluarkannya dan memakamkan di tempat yang lain.,

Imam Bukhari menulis masalah ini dalam Shahih Bukhari dengan bab,
'Apakah jenazah boleh dikeluarkan dari makamnya jika ada alasan tertentu?"

Abdullah bin Amr meriwayatkan, Suatu ketika kami melakukan perjalanan

menuju Thaif. Kami melewati sebuah makam, dan kami mendengar Rasulullah

saw. berkata, "Ini adalah makom Abu Righal. Ketika ia berada di tanah haram, ia
mendapatkan peilindungan. Tapi saat ia beradq di luar tanoh haram, ia mendapat

bencana sebagaimana yang menimpa pada kaumnya. Ia pun dimakamkan di sini.

Tandanya adalah sebatang emas yang turut di kubur bersama dengannya. lika kalian

membongkarnya, maka kalian akan mendapati emas tersebuf." Mendengar hal itu,
para sahabat merasa gembira lalu berusaha mengeluarkan sebatang emas tersebut.

Khathabi berkata, hadits ini bisa dijadikan sebagai dasar atas diperbolehkan-
nya membongkar makam orang-orang musyrik jika memang ada tujuan tertentu
dan memiliki manfaat. Hadits ini juga menunjukkan bahwa kehormatan mereka

tidak sama dengan kehormatan kaum Muslimin.

HR Bukhari, kitab "al-lanA'izl'bab "Hatl Yukhraju aI-Mayyimtu in al-eabriw al-Lahdliil'
jilid I, hal. rr6.
Saat itu ayahnya sudah dimakamkan selama enam bulan.
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Hukum Memindah Jenazah

Menurut mazhab Syaf i memindah jenazah dari satu daerah ke daerah

yang lain hukumnya adalah haram, kecuali jika daerah tersebut berdekatan

dengan Mekah, Madinah atau Baitul Maqdis. fenazah boleh dipindahkan ke

ketiga tempat ini melihat adanya kemuliaan padanya.

|ika ada orang yang berwasiat agar j enazahnya nanti dimakamkan di ketiga tem-

pat ini setelah meninggal dunia nanti, maka wasiatnya tidak wajib dipenuhi, karena

dikhawatirkan jenazahnya akan membusuk atau proses pemakamannya tertunda.

Memindahkan jenazahyang sudah dimakamkan juga tidak diperbolehkan
kecuali disertai dengan maksud dan tujuan yang dibenarkan oleh syara Seperti:

jenazah dimakamkan sebelum dimandikan; dimakamkan dengan menghadap

ke arah selain arah kiblat; karena tempat pemakamannya terkena banjir.

Imam Nawawi berkata, sebagaimana yang tertulis dalam kitab al-MinhAj,
"Membongkar makam je nazah setelah dimakamkan untuk dipindah (ke tempat

yang lain) atau karena kepentingan tertentu hukumnya adalah haram, kecuali
jika memang dalam keadaan terpaksa. Seperti, jenazah dimakamkan sebelum

dimandikan, jenazah dimakamkan dan dikafani dengan kain kafan dari hasil

curian, jenazah dimakamkan dengan menghadap ke arah selain arah kiblat atau

ada benda (yang bernilai) yang ada di dalam tempat pemakamannya."

Dalam pandangan mazhab Malikilyah, memindahkan jenazah dari satu

tempat ke tempat yang lain hukumnya boleh, baik sebelum maupun setelah

dimakamkan. Tapi proses pemindahan tersebut harus berdasarkan pada kemas-

lahatan. Seperti, adanya kekhawatiran jika jenazah akan terbawa arus, jenazah

akan dimakan binatang buas, untuk memberi kemudahan bagi keluarganya jika
ingin ziarah, untuk dimakamkan di tempat yang dekat dengan keluarganya, untuk
mengharapkan berkah dari tempat yang ditinggalkannya', dan sebagainya.

Memindah jenazah dengan tujuan sebagaimana yang telah disebutkan

di atas diperbolehkan selama proses pemindahannya tidak menghilangkan
kehormatan pada diri jenazah, seperti jasadnya busuk, tulang-tulangnya patah

dan lain sebagainya.

Dalam pandangan mazhab Hambali, memindahkan jenazah dari satu

daerah ke daerah yang lain hukumnya adalah makruh. Dan dianjurkan agar

jenazah dimakamkan di tempat ia meninggal dunia.

' frtfr*t r.rtrtuk mendapatkan berkah" merupakan ucapan yang salah , karena tempat itu
hanya dikhususkan pada diri Rasulullah saw dan tidakbisa disamakan dengan orang lain,
di mana Allah swt. telah menjadikan tempat lersebut penuh dengan keberka-han dan hanya
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Men-rindahkan tempat pemakaman jenazah sebelum ia dimakamkan di
tempat yang lain dan jaraknya tidak terlalu jauh, hukumnya boleh. Tapi, jika
proses pemindahan dilakukan setelah jenazah dimakamkan, maka hukumnya
adalah haran-r kecuali adanya beberapa alasan sebagaimana yang telah disebutkan

sebelumnya.

fika ada seorang anakyang rneninggal dunia di daerah lain (tidak di tempat
ia tinggal), ken-rudian dirnakamkan di tempat tersebut, dan setelah ibunya menge-

tahui hal tersebut dan menginginkan agar jenazah anaknya dibongkar untuk
dimakamkan di daerahnya, maka keinginannya tidak wajib dipenuhi.

Menurut rnazhab Hambali, jika ada orang yang meninggal dunia dalam
keadaan syahid, hendaknya ia dimakamkan di tempat ia terbunuh. Imam Ahmad
berkata, berkaitan dengan orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid
karena terbunuh, ada hadits yang menjelaskan hal tersebut. fabir ra. berkata,
Rasulullah saw. bersabda,

^gt\-z-, -., ilr r+it

"Msknn*nrtlnlr orarrg tlnng terburtuh di ternpnt ia terhunult."l

Ibnu Majah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan
agar para syuhada yang terbunuh di gunung Uhud agar dimakamkan di tempat
rnereka terbunuh. Adapun selain mereka, jenazahnya tidak oleh dipindah dari
satu tempat ke tempat yang lain kecuali jika ada alasan tertentu. Pandangan

seperti ini sesuai dengan al-Auz'i dan Ibnu Mundzir.

Abdullah bin Abu Mulaikah berkata,'Abdurrahman bin Abu Bakar me-

ninggal dunia di faisi, kemudian jenazahnya dibawa Mekah untuk dimakamkan
di sana. Setelah Sampai, Aisyah mendatangi tempat pemakamannya lalu
berkata, demi AIIah, jika aku ada saat kamu meninggal dunia, kamu tidak
akan dimakamkan kecuali di tempat kamu meninggal dan aku tidak datang

ke tempat ini."

Memakamkan jenazah di tempat ia n-reninggal lebih dianjurkan karena

hal yang sedemikian bisa meringankan pemakamannya dan tidak khawatir
jenazahnya membusuk. Tapi jika ada alasan yang bisa diterima oleh syaral

maka memakamkan jenazah di tempat lain diperbolehkan. Imam Ahmad
berkata, 'Aku tidak mendapati adanya larangan orang yang meninggal dunia

Rasulullah saw. semata bukan untuk yang lain. Lihat dalam catatan kitab Fath al-Bdri, jilid
III, hal:39r.

' HR Nasai kitab " al-lanAiz " batl " Iaina Yudfanu asy-Syahid" jilid IV hal: 79.
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di daerahnya kemudian dimakamkan di darah lairtl' Az-Zuhri pernah ditanya

rnengenai hal tersebut, kemudian ia menjarvab, "Jenazah Sa'id bin Abu Waqsh

dan Sa'id bin Zaid dipindah dari Aqiq ke Madinahl'

Ad Takziah (Betasungkawa) Q9^

Akar kata takziah adalah al-Azza'yang berarti sabar. Jadi maksud dari

takziah adalah sebuah usaha untuk rnenjadikan keluarga orang yang meninggal

dunia agar tetap bersabar dalam menghadapi cobaan yang sedang meninrpanya.

Takziah juga bertujuan untuk meringankan derita dan kesedihan keluarga orang

yang meninggal dunia.

Hukum Takziah

Htrkum takziah adalah sunnah meskipun untuk o rangkafir dzimmi.' Sebagai

Iandasan atas hal ini adalah hadits yang dirin'ayatkan oleh Ibnr,r N{ajah dan

Baihaki dengan sanad hasan dari Amru bin Hazm. Rasr-rlullal"r salv. bersabda,

*u,,Jr i.q a,','l' J[ ;. ;' .u*-< V: t** Jr-i *; -r-- -- u
"Tidnklnlt seorartgMuhnitttlnng furutbtrbelnsuttgknutt tttas trtusil,nlt sLruderonyLr

kecuoli AIInlt sit:t. ttturnkniktut padnnyn pcrlinsnn kenuiliant di lmri kiofitt'rt."2

Thkziah dianjurkanhanya sekali, dan ditujukan untuksemua keluargadan sanak

kerabat yang ditinggal, baik lelaki maupun perenpuan'; kecil maupun besar; baik

setelah jenazah dimakamkan ataupun setelahnya hingga tiga hari. fika orang yang

berbelasungkawa atan yang mendapat ucapan belasungkarva tidak ada di rumah,

maka ia diperbolehkan takziah ke rurnahnya setelah lewat dari tiga hari.

Pernl,ataan ini perltr dikaji lagi karena Rasulullah saw. telah melarang liepada umat Islam
untuk nrendahului mengucapkan salarn kepada orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah
saw. bersabda, "larryatilah kalian menulai menuucapkart solunt kepada kaum l'altudi dan
No-srani." HR Muslinr. \hng lebih utarr-ra, agar tidak ikut menghadiri syiar agamrr mereka varrg
batil. Karena clengan rnengikuti clan menghadiri syiar agama rnereka, hal itu menunjukkan
pengakuan irtirs kebatilan yang rnereka yakini. Sementara itu, Allah srvt. berfirman, "I)nn
janganlah kaliang tolong rnenolong dalam hal dosa don pernwsultarr." (Al-Miidah Is] : z).
Adapun berkunjung ke rumahnf a dengan harapan untuk mengajak mereka ke Islam. Lihat
dalam kitab Fatdwa ttl'Lajnah ad-Dditna,jilid II, hal: 5o,65, dan 7r.
HR Ibnu Majah, kitab " al-JanAiz," bab " NIh lih Jt Tsawibi man Azza ltttushiban." lt6ot)
Dalarn kitab az-Zawiiid disebutkan bahwa di arltara sanaclnya terdapat Qais Abu lmarah
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Ungkapan Belasungkawa

Bagi orang yang berbelasungkawa, ia diperbolehkan mengungkapkan

dengan ungkapan apapun asal dapat menghibur dan meringankan kesedihan

keluarga orangyang meninggal dunia. |uga dianjurkan supaya memberi nasihat
kepada keluarga agar tetap bersabar dan tabah. |ika ingin mengungkapkan

dengan ungkapan yang pernah diajarkan Rasulullah saw, maka hal yang

sedemikian lebih utama dan lebih baik.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Usamah bin Zaid.Ia berkata, putri
Rasulullah saw. memberitahukan kepada beliau bahwa anakku meninggal dunia.
Kemudian beliau mengirim utusan dan menyampaikan salam, lalu bersabda,

" "'i " "'i: i ' | ''o
=as'r-a* # Fq ;,r;,c _:Si F\; ni i'\ \- "1 il

"Sro''rrggutrnya spa vang'ditmfutl Allah swt. adalah milik-Nya, dan apa

yang diberiknn sdrilah milik-Nya. Semuanya telah ditetapkan di sisi-Nya, maka

hendaknyn kamu hersnbnr dan lmnya menglnrnp pahala dqri Allah srL1t.") 3

Imam Thabrani, Hakim, dan Mardawiyah meriwayatkan dengan adanya

sanad yang dhaif, dari Mu'adz bin fabal bahwasanya salah seorang anaknya
meninggal dunia, lantas ia menulis surat kepada Rasulullah saw. agar be-

liau bertakziah atas kematian anaknya. Lantas Rasulullah saw. membalas

suratnya, dan isi surat balasan Rasulullah saw. adalah sebagaimana berikut:
"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.

da.n lia termasuk.orang yang dapat dipercaya. Ibnu Hibban juga meyebutkannya dalam
a.th-Tsiqdt,jilidl,hal:5rr. Dalam ql KasyrJ, Dzahabimengatakanbahwadiaorangyang
dapat dipercaya. Imam Bukhari berkata, hadits ini perlu dikaji ulang. Sebagian peri*inyi
mengikuti syarat Mlslim . kata 'azza akhhhu,' artinya menyuruh kepada siudaranya agar
bersabar atas. musibah yllg pelimpaqya. Orang yang bertakziah juga diperbolehlian
mendoakan dengan doa, Jr>' 4!r O.J2tl
Para ulama mengecualikan perempuan yang masih remaja. Mereka berkata, yang boleh
mengucapkan belasungkawa hanya muhrimnya.
Hadits ini merupakan hadits ya_ng paling agung dalam ajaran pokok syariat Islam yang
meliputi ajaran.ajaran penting dari dasaiaghna dan cabangnya, etika, dan bersabaratai
segala musibah Maksud kalimat, "sesungguhnya apa yang diambil Allah swt. adalah milik-
N7a" adalah bahwasanya alam dan semua yang berada di -dalamnya 

adalah milik Allah swt.
dan tidak ada ya.ng dapat mengambilnya ying'memilikinya. Allah'swr. mengambil hak-Nya
yang ada pada diri kalia2."dan apa yangdiberikan adalah milik-Nya" apalang diberikin
kepada kalian tidak bisa lepas dari kekuasaan-Nya, bahkan kalian adalah riilik;Allah swt.,
di mana Allah swt. bisa melakukan apapun yang Dia mau. Segala sesuatu memiliki batasan
waktu tertentu, maka ianganlah kalian bersedih liarena apa vans diambilnva. berarti masanva
telah habis dan tidak mu"ngkin dipercepat maupun diperlJmb"at. fika kalian memahami h'al
ini, hendaknya kalian berfibar din hairya m.trgttutuli p"hufu effufr ir"i. 

"i"r -"riUufr y""g
menimpa kalian.
f]$ ng\h_ari kitab "al-lanAizl' bab "Qaulu an-Naby: Yuhzzibu al-Mayyit bi badhi bukdi
ahli.hi 'alahil' jilid II, hal: roo. Muslim kitab " al-JanAizl' bab " al_Bukh"cila al-Mayy,rl' [1r ]
lilid II, hal: q5,q6.
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Dari Muhammad -utusan Allah swt.- kepada Mu'adz, semoga keselamatan
dilimpahkan Allah swt. kepadamu. sesungguhnya aku memuji Allah swt., yang
tidak ada Tuhan selain Dia. Amma Badu.

Sesungguhnya Allah swt. memberi pahala kepadamu yang begitu besar, dan
memerintahkan kepadamu agar bersabar. Allah swt. juga telah melimpahkan
rezeki kepada kita, maka kita harus bersyukur kepadanya, dan sesungguhnya
diri kita, harta kita, dan keluarga kita merupakan pemberian Allah swt. yang
sangat menyenangkan dan sesuatu yang dititipkan, semoga Allah swt. memberi
kesempatan kepadamu untuk menikmatinya dengan bahagia dan saat Allah
swt. mengambilnya dari dirimu, engkau mendapatkan pahala. Dirikanlah
shalat, tanamkan kasih sayang, mintalah hidayah dari Allah swt., jika Allah
swt. menurunkan musibah, hendaknya engkau bersabar, dan jangan sampai
engkau putus asa yang menyebabkan engkau menyesal. Ketahuilah, putus asa

kesedihan tidak dalam mengembalikan orang yang sudah meninggal dunia
dan tidak bisa menghilangkan kesedihan. Apa yang telah terjadi seakan-akan
ia telah terjadi sebelumnya. Wassalaml',

Imam Syaf i berkata dalam Musnadnya, dari Ja'far bin Mahmad, dari
ayahnya dari kakeknya. Ia berkata, ketika Rasulullah saw. meninggal dunia
dan para sahabat berdatangan untuk takziah, mereka mendengar ada yang
berkata, "sesungguhnya Allah swt. adalah penghibur untuk setiap musibah,
pengganti untuk setiap yang rusak dan penyusul untuk setiap yanglewat, maka
hanya kepada Allah semata kalian harus yakin dan hanya kepada-Nya kalian
harus berharap. sesungguhnya orangyang ditimpa musiboh, dia terhalangi untuk
mendapatkan pahala." Sanad riwayat ini lemah.

Para ulama berkata, jika seorang Muslim bertakziah kepada sesama Muslim,
hendaknya ia mengucapkan 'semoga Allah swt. memberi pahala yang banyak,
mengganti yang Iebih baik dan mengampuni dosa orang yang meninggali fika
orang yang meninggal dunia Muslim dan keluarganya kafir, hendaknya ia berkata,
'Semoga Allah swt. yang mengganti yang lebih baik dan mengampuni dosa yang
meninggal] Dan jika orang yang meninggal dunia kafir keluarganya juga kafia
hendaknya ia mengucapkan,'semoga Allah slrt. memberi pengganti untukmul

Adapun bagi orang yang mendapatkan ucapan belasungkawa, hendaknya
ia mengamini apa yang diucapkan oleh orang yang bertakziah dan berkata,
'Semoga Allah swt. memberi balasan kepadamu.'

Menurut Imam Ahmad, jika orang yang bertakziah memungkinkan untuk

*:yjJ" 
ini dhaif karena Muadz meni'ggal dunia dua rahun setelah Rasulullah saw.
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berjabat tangan, hendaknya ia rnelakukannya dan jika tidak memungkinkan,
tanpa jabat tangan pun tidak masalah. lika seseorang melihat orangyang merobek

bajunya karena musibah, hendaknya ia mengingatkannya dan tidak membiarkan

sesuatu yang salah. Dan lebih baik lagi jika ia bisa mencegahnya.

Hukum Duduk Saat bertakziah

Sesuai dengan tuntutan Rasulullah saw., bahlvasanya orang yang bertakziah

hendaknya mengutarakan belasungkawanya kepada keluarga dan sanak kerabat

orang yang meninggal, kemudian langsung pulang dengan tanpa duduk terlebih

dulu. Baik orang yang mengungkapkan belasungkawa ataupun orang yang

menerima belasungkawa, hendaknya tidak duduk. Inilah petunjuk yang telah

diberikan ularna terdahulu. Imarn Syali'i berkata, sebagaimana yang termaktub
dalam kitab ol-Umm 'Aku tidak senang perkumpulan dalam kematian meskipun

di antara mereka tidak ada yang menangis, karena hal yang sedemikian bisa

membuat kesedihan baru dan menambah beban biaya. Hal ini sesuai dengan

atsar yang telah disebutkan sebelumnyaJ'

Imam Nawawi berkata, "Duduk saat bertakziah hukumnya makruhJ'

Ulama ahli likih berkata, yang dimaksud dengan duduk dalam pembahasan

ini adalah keluarga orang yang meninggal berkumpul pada suatu tempat sehingga

orang-orang yang bertakziah menemui mereka. Yang semestinya dilakukan adalah

hendaknya orang-orang yang sudah mengucapkan belasungkawanya langsung

kembali ke rumah dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Hukum makruh
di sini tidak membedakan antara lelaki maupun perempuan. Al-Mahamili
menjelaskan, sebagaimana yang dinukil dari Anas Syaf i bahwasanya maksud

hukum makruh dalarn masalah ini adalah makruh tanzih (makruh yang mendekati

pada haram) jika tidak disertai dengan perbuatan bidhh yang diharamkan. Tapi

jika disertai dengan perbuatan bid'ah yang diharamkan, yang menjadi tradisi kita,

maka hukumnya menjadi haram, sebab hal yang sedemikian merupakan sesuatu

yang dibuat-buat, sementara Rasulullah saw. menyatakan , " Setiap perkara yang

dibuat-buat adelah bidhh dan semua perilaku bidhh adalah sesat."

Imam Ahmad dan mayoritas pengikut Hambali sependapat dengan pendapat

ini. Orang-orang yang lebih dulu mengikuti Imam Hanafi berpendapat bahwa

berkumpul (untuk berbelasungkawa) selama tiga hari selain di Masjid hukumnya
boleh, asal tidak disertai dengan perbuatan bid'ah (yang diharamkan).

Apa yang dilakukan kebanyakan orang pada masa sekarang, dengan

mengadakan pertemuan, rnenggelar karpet, memasang tenda dan menghabiskan
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banyakbiaya, yang semlra itu (terkadang) dilakukan hanya sebatas ingin menjaga

gengsi dan untukbermegah-megahan, merupakan perilaku bid'ah dan hendaknya

tidak dilakukan, karena hal tersebut hukumnya haram, apalagi jika bertentangan

dengan Al-Qur'an dan bertolak belakang dengan petunjuk Rasulullah saw.,

karena sejatinya hal yang sedemikian merupakan bagian dari tradisi jahiliah,

seperti menyanyi dengan lafal Al-Qur'an yang tidak rnengindahkan adab dan

etika membaca Al-Quran, bersikap gaduh, mengisap rokok dan sebagainya.

Tidak hanya sampai di sini, bahkan ada di antara mereka yang mengikuti hawa

nafsunya mengadakan acara tersebut lebih dari tiga hari, mengadakan acara lagi

pada empat puluh harinya, disusul dengan acara untuk mengenang satu tahun
pertama, tahun kedua dan seterusnya, yang semua itu tidak bisa diterima oleh

nalar dan tidak sesr,rai dengan tuntunan dari Rasulullah saw..

Hukum Ziarah kubur

Ziarahkubur disunnahkan bagi kaurn lelaki. Sebagai landasan atas hal ini
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim, Tirmidzi,
Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya,

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

, r . , t.o;\r is f u +p u;r_lit ,r4r;ru_; ,_i

"Dulu o'ku prrrol, *aorong kalian zi,nrah k bu;, selcarang lakukarilalr karenrt

ziarah kubur dapat mengingntkan kalian pnda (kehidupan) akhirnt."l

Larangan Rasulullah saw untuk ziarah kubur terjadi pada saat awal

(penyebaran Islam), karena mereka (pemeluk Islam masa pada masa pertama

kenabian) masih dekat dengan tradisi jahiliah; masa di mana mereka masih

sering rnengungkapkan kata-kata yang kotor dan keji. Pada saat mereka

memeluk Islam, hati mereka menjadi tenang, mengetahui beberapa hukum

berkaitan dengan kematian, dan syariat memberi izir-r kepada mereka untuk
z\arah kubur.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. ziarah ke makam

ibunya, kemudian beliau menangis dan hal itu membuat orang yang berada di

sekeliling beliau menangis. Lantas Rasulullah saw. bersabda,

tt
or.to,' l ou

r\;r# c^l5

' HR Muslim kitab" al-JanAizl'bab"Istidzdnu an-Naby Rabbahuf Ziyarhti QubAri Ummihi."
Iro6] jilid ll,hal:672. Abu Daud kilab"al-JanAizl'bab"Ji Ziyhrati al-Qubfirl' [lz:s] jilid
III, hal: zr6. Ibnu Majah kitab "al-lanhizl'bab"Md lahf Ziydrati al-Qubiril'Irtzr] jilid
I, hal: 5or. Tirmidzi kitab "al-JanAizl' bab "Md lAh fi ar-Rukhsah fi Ziydrati al-Qubttril'
IroS:] jilid III, hal: 36r. Ia mengatakan hadits ini hasan shahih.

i
I

t

-t
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"Aku merrintn izin kepatln TuJmnku untuk memintakan ampun atasnyn,

tapi Din tiLlak mengizirtkannqn, aku jugtt rneminta izin kepadn-Nya untuk zisralt
ke mnkantnyq, dan Dia mengizinkan, mnkn ziarahloh kalion knrens ziarnh kubur
dapnt mengingatknn padakematinn." HR Ahma4 Muslim, Nasai, Abu Daud
dan Ibnu Majah.

Ziarah kubur bertujuan untuk mengingat (kematian) dan mengambil
pelajaran, maka ziarah kubur ke makam orang kafir juga diperbolehkan.

fika saat melintas pada kuburan orang-orang yang sering berbuat aniaya dan
Allah swt. menyiksa atas perbuatannya (pada masa lampau), maka dianjurkan
untuk menangis dan menampakkan kehinaan kepada Hal ini berdasarkan pada
hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu umar ra. bahwasanya

Rasulullah saw. berkata kepada sahabat-sahabatnya, ketika beliau dan para
sahabat sampai di Hijr (perkampungan kaum Tsamud),

"langanlah knlisn memssuki (ntakam) orang-orang yang mendapatkan siksa

kecusli dnlnm kendaan ntenangis. lika kalian tidak menangis, mska jangan masuk

ke (rnaknm) mereka, apa Vang ntenimpa nrcreka tidok akan nrenimpa kslinn."l

Cara Ziarah Kubur

Ketika seseorang yang ziarah kubur sudah sampai ke makam orang
yang ingin dituju hendaknya ia mengucapkan salam kepadanya dan berdoa
untuknya. Berkaitan dengan hal ini, ada beberapa hadits Rasulullah saw. yang
menguraikannya dengan jelas, di antaranya adalah:

.i. Dari Buraidah, ia berkata, Rasulullah saw. mengajarkan kepada mereka (para

sahabat) jika mereka keluar menuju ke kuburan agar mengucapkan,

' HR Brkh*t kit"b "ash-Shal6h" bab "ash-ShaiAtu fi Mawddhi'i al-Khasaf wa al-Az6bil'
jilid I, hal: rr8.
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"Keselamstctn semoga terlimpahkan kepadaknlian, utahsi penglttLni kubur dari

koum Mukntinin don Muslinmt, sesungguhnya ksmi -insya AIIalr segera

menyusul kalian. Kolien telnh mendohului kami, dnn ksmi nkan mengikuti

kalian. Kami menrolrcn kepada AIIslt swt. agnr mentberi keselarnatntt kepada

ksmi dsn jugnkepadakalian." HR Ahmad, Muslim dan yang lain.

Dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw. melintasi makam di

Madinah, lantas beliau menghadapkan mukanya ke arah makam lalu

mengucapkan,

'.;, t o'. ..!.',. .':i.);-,-i'.. t.?. 'o ' '
ilu j; j G[ ]i 5; u a, '.p.r,J;lr 

_1-ri U ;-<1l i]iJ'
"Srto*'sejalttera ntas kalian, .otroi prngt ur, Ourrr. Sentoga Allalt meng-

amp u ni k am i d an k ali an. Kuli on t el uh men d ah ul u i k am i, d an ak rm m e ny u s u L " 1

HR Tirmidzi.

Aisyah ra. berkata, suatu ketika Rasulullah saw. bermalam dengannya.

Pada akhir malam, beliau pergi ke makam Baqi'dan mengucapkan,

a e . r-..... t. t t.... oJ ,:. ")":nr ;r- ;t tt, J r; i ,i ""su i v €vi') :tr-"i r p 's\) 5& ;y:'

ii,*,fo'+,dt i+o €
" Semoga keselamatan terlimp ah kep ada kilian, w ahai pen gltuni perkampungan

kaum berimnn. TeIol'L santpai kepnda kalian apa yang telah dijanjikan kepada

kalian besok. Dan Insya Allah kami menyusul kalian. Yn Allah, ampunilah

(dosa) penghuni Baqi' Gharqad."2 HR Muslim.

luga diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ia berkata, saya bertanya kepada

Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, apa yang mesti saya ucapkan kepada

mereka?" Rasulullah saw. menjawab, "Ucapkan,

,a --.o !r,
\ir '*a-I-o:-*Jl a]Jl ;> J c\r_ \,' )'J

' HR Tirmidzi kitab " al-landizl' bab " Md YaqLli ar-Rajulu Idzh Dakhala al-Maqhbirl' lrcstl
iilid III , hal: z6o. la menyatakan hadits ini hasan.

' HR Muslim kitab "al-hnaizl' bab "Md Yuqalu 'inda Dukili al-Qabri wa ad-Duh' Ii
ahlihdl' Iroz] jilid II, hal: 66q. Baqi'merupakan tempat pemakaman penduduk Madinah.
Dinamakan Gharqad karena di tempat tersebut terdapat banyak pohon Gharqad .
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iF)u
" Keselantatsn bngi ltttninrt knum Mukntinin den Mtrslinin, dnn semogtt Allnlt
rnernlurtnti orsng rlang lebih dulu dnri knmi dan orang yang lebih nkltir dnri
ksmi. dnn scsungguhntls kanri, irtsryn Allnh, akan menrlusul kslian.,,l

Adapun beberapa perbuatan yang kerap kali di lakukan oleh orang yang
tidak berpengetahuan, yang meliputi mengusap nisan, menciumnya, rnengelilingi
makam, merupakan perbuatan bid'ah dan bentuk kemungkaran yang harus
dihindari dan haram di lakukan. Karena hal yang sedemikian (berkeliling)
hanya dilakukan saat thawaf di Ka'bah -semoga Allah menambah kemuliaan
padanya-. Sementara makarn nabi ataupun wali tidak bisa disamakan dengan
Ka'bah. Semua kebaikan ada jika mengikuti sunnah Rasulullah saw. dan semua
keburukan nampak jika menyalahi sunnah Rasulullah saw.

Ibnu Qalyim berkata, ketika Rasulullah saw. ziarah ke makam, beliau berdoa,
memintakan ampunan kepada Allah swt. dan menurunkan rahmat-Nya atas
diri mereka. Hal ini diingkari oleh kaum Musyrikin; mereka meminta kepada
mayat dan bersumpah kepada Allah atas nama mayat; meminta kepadanya agar
segala kebutuhannya terpenuhi; meminta bantuan dan menyandarkan hidupnya
kepadanya, yang semua itu berlawanan dengan petunjuk Rasulullah. Rasulullah
saw. mengajarkan agar tetap memegang tauhid dan mengasihi mayat. Sementara
yang mereka lakukan merupakan bentuk penganiayaan pada diri sendiri dan
kepada mayat. Mereka terbagi rnenjadi tiga golongan: Adakalanya yang meminta
kepada mayat. Adakalanya yang berdoa dengan menjadikannya (mayat) sebagai

penghubung dan adakalanya yang berdoa di samping makamnya. Mereka juga
beranggapan bahwa beroda di makam lebih utama daripada di masjid. Bagi
orang yang mau merenungkan petunjuk Rasulullah, pasti dia mengetahui
perbedaan yang begitu nyata antara dua hal ini; keutamaan antara berdoa di
masjid dan berdoa di makam.

Hukum Ziarah ke Makam bagi Perempuan

Imam Malik, sebagian pengikut mazhab Hanafi, riwayat yang bersumber
dari Ahmad, dan kebanyakan ulama menyatakan bahwa ziarahnyaperempuan
ke makam masih dimaafkan (baca: dibolehkan). Sebagai landasan atas hal ini
adalah hadits yang bersumber dari Aisyah ra., yang mana beliau pernah bertanya

' HR Mrrltt" kit"b " al-Jandizl' bab " Md yuqdlu 'inda Dukili al-eabri wa ad-Duh' li ahlihdl'
I r o3 ] jilid ll, hal: 669-67 I .
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kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah saw, apa yang harus saya ucapkan

kepada mereka (pada saat ziarah ke makam mereka)?

Pada bagian sebelumnya telah uraikan riwayat dari Abdullah bin Abu
Mulaikh. Suatu ketika, Aisyah pulang ziarahke makam, kemudian saya bertanya

kepadanya, "Wahai Ummul Mukminin, engkau dari rnana?" Aisyah menjawab,
"Dari (ziarah) ke makam saudaraku, Abdurrahman." Aku bertanya lagi

kepadanya, "Bukankah Rasulullah saw. melarang berziarah ke makam?" Aisyah

menjawab, "Benar. Rasulullah saw. pernah melarang ziarah ke rnakam, tapi
sekarang memerintahkan untuk ziarah ke makaml'HR Hakim dan Baihaki.

Adz-Dzahabi berkata, sebagaimana yang terdapat dalam shahih Bukhari
dan Muslim, dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. pernah bertemu
dengan seorang perempuan yang menangis setelah ziarahke makam anaknya.

Rasulullah saw. berkata kepadanya, " Bertakwalah kepada AIIah dan bersabarlah."

Perempuan tersebut menjawab, "Engkar.r tidak pernah peduli dengan musibah

yang menimpaku." Setelah Rasulullah saw. berlalu dari hadapannya, ada

seseorang yang berkata kepada perempuan tersebut, sesungguhnya orang

yang berkata kepadamu tadi adalah Rasulullah saw. Setelah mendengar berita
yang sedemikian, perempuan itu bingung dan seakan mau mati. Kemudian
perempuan tersebut mendatangi Rasulullah saw.. Setelah sampai di pintu rumah
beliau, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya tadi tidak mengetahui bahwa yang

berkata kepadaku adalah engkaui' Rasulullah saw. bersabda, " sesungguhnya

kesabaran terletak pada saat pertama kali mendapat musibeh." '

Ada juga dasar yang lain, di mana Rasulullah saw pernah melihat seorang

perempuan berada di sebelah makam dan Rasulullah saw. tidak mengingkarinya.

Hikmah dari ziarah ke makam adalah mengingatkan kehidupan akhirat. Dan

perintah untuk selalu mengingat kehidupan di akhirat tidak hanya dikhususkan

kepada lelaki tapi juga kepada perempuan. Sebagian ulama ada yang berpendapat,

bahwa hukum ziarah ke makam bagi perempuan adalah makruh, karena secara

umum kesabaran kaum perempuan minim dan mereka lebih sering merintih.
Sebagai landasan atas pendapat ini adalah hadits Rasulullah saw., "Allah

melaknat kaum perempuan yang ziarah ke makam." HR Ahmad, Ibnu Majah
dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini shahih.

' HR Bukhari dengan ringkas ,kitab"al-lanAiz" bab "asft-Sft abru'inda Shadma al-Ulo" illid
II hal ro5. Muslim, kitab"al-lanaiz" ba6"Fi ash-shabri'ala al-Mushibah'inda ash-Shadma
aI'UIh." Ir 5 ] jilid II, hal: 637. Makna hadits Rasulullah saw "sesrlngg uhnya kesabaran terletak
pada saat pertama kali mendapat musibah." adalah kesabaran yi"ng r.*pu.tru bersamaan
dengan musibah yang menimpa. Kesabaran semacam ini berhak-mendapatkan balasan
yang besar dari Allah swt. karena besarnya derita yang dialaminya.
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Al-Qurtubi berkata, kata laknat, sebagaimana yang terdapat dalam hadits
di atas, maksudnya adalah larangan ziarah ke makam yang terlalu sering,
karena pola kalimat yang dipergunakan adalah mubdlaghah. Larangan ziarah
ke makam yang terlalu sering tersebut kemungkinan dikarenakan berkurangnya
pemenuhan hak suami, adanya unsu r tabarruj,timbulnya putus asa dan beberapa
hal yang negatif. Ada yang berpendapat, jika seorang perempuan ingin ziarah
ke makam, hendaknya ia meminta izin kepada suaminya dan menjauhi perkara
yang mendatangkan dari Allah swt.. Mengingat kehidupan akhirat merupakan
sesuatu yang amat dibutuhkan oleh semua orang baik lelaki maupun perempuan,
dan hal ini bisa terwujud dengan berziarah ke makam.

Syaukani mengomentari pernyataan Qurthubi, ia berkata, Inilah pernyataan
yang dapat dijadikan sebagai sandaran; yang menyatukan beberapa hadits
Rasulullah, yang secara zahir tampak bertentangan.

Ad Amal yang Bermanfaat bagi Mayat bz3

Para ulama sepakat bahwa mayat dapat mengambil manfaat dari semua
alam perbuatan baik yang pernah dilakukannya selama masih hidup. Imam
Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu
Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

' t'- t6 -
*bi\ z>\ .rl gL. ljlt-,-/ \I';:;

l' ,o,J "*x )W/ -\_
z'

" lika anak cucu Adnm meninggal dunin, maka amalnya telah terputus kecuati tiga;
sedekalt jarialt, ilmu yang bennanfnat atau anak yang saleh yang mendoakannya."l

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw
bersabda,

' HR Muslim kitab"al-Wasiyyali" bab" Md Yulhaqu al-lnsanu min ats-Tsawdbi bada Wafatihi"
Ira].jilid III, hal:.r255. Abu Daud kitab "al-washaya" bab"Ma ja'a fi ash-shoaolqot i"
al Mayyiti;'[288o] jilid ilt, hal: jTz.Tirmid,zi kitab al_Ahkam ba6,,al_Waq1, I ,lidl jitiJ
III' hal: 65 r. Abu Daud menyatakan hadits ini hasan dan shahih. Ahmad dan muinadhva.jilid II, hal: 3Tz.,Berkaitan dengan Hadits Rasulullah saw. yang berbunyi "Jika anak cici
Ada,m 

,meninggal duni,a, maka imalnya telah terputus" parj ulima berklta,"Amal;; y;;;
dilakukan seseorang akan terhenti dengan kematian yan! meniemputnya. dan."-uu pJhali
yang atas amalan yang dilakukannya juga terhenti 

'kec"uali 
tiea amalin, vaitu: Anaivans

saleh, sebab anak yang saleh merupakah 6agian dari keria kerainva. Ilmu v'ane diaiarkainvl
kepada orang lain atau karya penlnggalannya. Dan sedekah jariyah atau wikaf.'
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"Sesunggtlmya di antara pnhala yang menvertai seorang Muhnin dnri

nmalnn dnn kcbajikannya setelah rneninggal dutia adslslt: ilxru ynng diajarkan

don disebnrkan (kepada orttng lain), nnnk snleh ynng dititrggnlknnnrln, AI-Qur'nn

ynng diwariskannqa, rnasjid lnng dibattguruIya, rumalt yartg dibangLtnrula vattg

diperuntukkan bagi ibnu sabil, sungai ynng ainrya dinlirkannya, sedeknh ynng telalt

dikeluarkttnrtyn dnri lwrttr yang ia nilikiketiktt dolmu ketldaan selnt dsn masilr hidup.

Semus bcnf uk nnnlnrt terschuf ttkwt ntengiringimln is se telslt n:r..nittggttl duttia."t

hnam Muslim meriwayatkan dari farir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

' -'-,.i? ":" t'o2,. t"i-,'""it.:"'."''
-t u&- J, .f --..-^', k ts :. ,oi}6;;i "l 

'a-".-; t)L-)' e :-
,".;o .', ,. "1.;,t1,o.1o, 

, ' t

q3i 
-tr- -f t)SS\-t1)i ^.tt JL5 {L- "r-.)-)' € i. -f ti; f.r;-i

;"n\)i.&rl rq:Jq
"barangsiapa !/nng nrcmulqi sesuatu yang bnik dnlnm lslnm, mnkn

baginya ndalsh pahala stas -cesuatu tersebut dart pnlnln dari orang-oraug vong

mengamalknnntla dengort tartpa mengurangi sedikitpun palnla nrerektt. Dsrt

Itarangsiapa yang memulai sesuotu ynng buruk, Makn bnginye adalnh doss dari

sesuatu tersebut dsn dosa dari orang-orang vang malnkuknnnyn dcngan tnnpa

mengurangi sedikitpun drtri tloso rnerekl."2

Di antara amal kebaikan dari orang lain yar-rg dapat bermanfaat bagi orang

yang sudah meninggal dunia adalah:

1 . Doa dan istigfar yang dituiukan untuk mayat.

Para ulama sepakat bahwa doa dan istigfar yang ditujukan kepada ayat

memberi manfaat kepadanya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt. ,

HR Ibnu Majahbab"Tsatvdbu Muallim an-Nds al-Khoira" lz4z)jilid I, hal: 88. Dan dinukil
dari Ibnu Mundzir, ia berkata, sanad hadits ini hasan. Ibnu Khuzaimah juga Ineriwayatkan
dalam kitab shahihnya dari N{uharnrnad bin Yahya.
HR Muslim kitab "al-lanAiz," bab " al-Haststu 'al'ash"Shaodaqah walatt Bisyiqqi Tamratin
aw Kaimatin Thayyibatin tta nn-Nahh Hi.idbun rnin an-Nhr." [69] iilid II, hal: 7o5.
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(,,6 Oji lH;taJ;ti e; AjA /*,a. riV OjG
,r\c a\-/ pzr 3)':;iiei\ ;:c i"$t-Lgh e tAJ; *t").

"Dnn orang-orang yang datang sesudah mereks (Muhajirin dan Anslmr),

ntereks herdoa: Ys Tulnn kanti, beri ampunilnlt koni dan saudsra-smrdara kami ynng

telnh beriman lebih dalrulu d(ui kmi, dnn janganlah Engktru mentbiarknn kedengkian

dalamlwtiksmi terhadnp orang-orangvangberiman. YsTuJnnkami, sesunggultnya

Engknu Mnln Penyarttun lagi Mnln Putyaynng." (Al-Hasyr [59] : 10)

Rasulullah saw. bersabda,

irrrtr i \;);\J -;J' .,ro *i; 'i,
"lika knlian sltalat untuk ,,nrnr, tr,rn,lrkryn kalisn m,cndoalcannya clertgnn

iklilas."1

Di antara doa Rasulullah saw. adalah,

L*J\';)'i,4,
"Ya Allalu ampunilah ortltlgL/nng nmsih lidup di sntarskani danynng sudah

meninggal dunia."

Para ulama masa lampau maupul"r masa sekarang senantiasa mendoakan

kepada mereka yang sudah rr, eninggal dunia agar mendapatkan curahan rahmat

dan ampunan dari Allah swt., dengan tanpa ada satupun di antara mereka yang

mengingkarinya.

2. Sedekah.

Imam Nawawi berkata bahwasanya sedekah dapat bermanfaat kepada orang

yang sudah meninggal dunia dan pahala dari sedekah tersebut sampai kepadanya.

Baik sedekah tersebut berasal dari anak-anaknya maupun dari orang lain. Sebagai

landasan atas hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan

Muslim serta ulama hadits yang lain, dari Abu Hurairah ra. bahwasanya ada

seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah saw., sesungguhnya ayahku

telah rneninggai dunia dan dia meninggalkan harta warisan yang banyak tapi

dia tidak meninggalkan apapun, jika sedekah yang saya keluarkan untuknya
dapat menghapus dosa- dosanya? Rasulullah saw. menjaw ab, " Iy d'

' HR Ibnu Majah kitab "al-jandiz" bab "Mii ldh Jt ad-Duhi f ash-Shalati ala al-Jandzati "
Ir+qz] jilid I,'hal: 4Bo. Abu Daud kitab "al-janaiz," bab " ad-Du'a li al-Mayyit." l3 zor I jilid
III, hal: zo8. Ibnu Majah kitab "al-jandiz," bab "MA ftafi ad-Duh ala al-jandzati." Ira9S]
jilid I, hal: 48o.
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Dari Hasarr, dari Saad bin Ubadah, bahwasanya ibunya meninggal dunia.

Lalu di bertanya kepada Rasulullah saw, "Wahai Rasulullah, ibuku telah

meninggal dunia. Mungkinkah saya bersedekah untuknya? Rasulullah saw.

menjawab, "Iya." Saya bertanya lagi kepada beliau, "Sedekah yang apa yang

paling utanra?" Rasulullah saw. menjawab, "Menuangkan (memberi) air."'
AI-Hasan berkata, aliran air yang ada di Madinah merupakan aliran air yang

dilakukan oleh Saad. Tidak disyariatkan mengeluarkan sedekah di rnakam dan

dimakruhkan bersedekah bersamaan dengan proses pemakaman.

3. Puasa.

Imam Bukhari dan Muslirn meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada

seorang lelaki yang menemui Rasr.rlullah saw. lalu berkata kepada beliau, "Wahai

Rasulullah, ibuku telah meninggal dunia dan dia masih memiliki tanggungan

berpuasa selama satu bulan apakah saya diperbolehkan berpuasa untuknya?"

Rasulullah saw. bertanya kepadanya,

. t. t'i*v.5-i jJ; tii J'Jtt ;J

" Seondcintla ibumu memiliki lrutang, apnknh engkau akan rnelunnsinya?

Perempuan tersebut rnenjawab, "Iya,"

Lantas Rasulullah saw. bersabda,
. ", ", : _i ,o .

-;z! rt _;r-t al{ .;-t-e

"Htrtang kepadn Allalt sutt. leltih berhak untuk dipentili."

6. Haii.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya ada se-

orang perempuan dari Iuhainah yang menemui Rasulullah saw, kernudian ia

bertanya kepada Rasulullah saw, "Sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk
melaksanakan haji, tapi nazar tersebut belurn terlaksana sampai Ia meninggal

dunia, apakah saya boleh berhaji untuknya?" Rasulullah saw menjan'ab,
to | .'.:

, #, ,Jti ;; .:r, i';r, .3i jj, t;i -p lK ! .jiri qL ;J 5
, ,'. n t- 

' 
o

:U!! -ti ,il iF aJ .5jJt .irr

"Iya. Berhajilah untuknya. Bagaimann pendttpatmu jika ibumu nrcmpunyai

hutang, apnkah engkau akqn melunasirula?" Din menjnwab, "Iya." Rasulullah saw.

HR Nasai kitab"al-Washhya" bab"Fadhlu ash-Shodaqoh'an al-Mayyit." jilid VI, hal: z5z.
Imam Alrmad dalan Musnad Ahmad j\lid V hal : 85 litia VI, U: 7.-
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urclot.itttkntt, " Pt:ttttlti Itufrutgttrltt ltt'p,tlrt AIInlt, st'ltrtb hufrtrtg Allolr xL,t. lcbilt barlrtrk

tutrtuk dipeuuli."l

5. Shalat.

Dartrqutni meriwayatkiur barhl'asanva seorang lelaki r.nener.nui Rersulullah sar,v

lalu bertanya kepacla bcliau, "Sava sel.lu berbuat baik kepirda orang tua selama

r"uerekir nrasih hidtrp, lirntirs lrirgainriurrr sayir hirrtrs berbuirt baik l<epacla nrerekir

setelah nrerringgal clunil." Rirsulullah san. meujalr,ab, "Sc-su,?&guhnvo bcntuk

berbttat baik ke padtr orang yeng surlolt rne ringgul dtmio odnlalt hetdoknya etrykau

nrclokuknn sltttlat uriluknya seLtogttittrtuttt shcrlot yongatrgktu lokukur ttanlrendoktryu

engkau berpuast utttukm'a scbtgainrono PLtosLt yrutg etrykau ltrhkttn."

6. Membaca Al-Qur'.rn.

Menrbaca Al-Qur'an temrasuk amalan yang clapat benranfnat bagi

seseorang yang suclal-r mcninggal clunia. Hal ini merupakan pendapirt clari ulama

Ahlus-Surlrah. Iurar.n Narviru'i berkirta, yarlg umullr dirlar.n parnclangirn rnirzhal'r

Svaf i, bahwasanya bacaan Al-Qur'an r.irng cliperuntr.rkkan bagi orane f ang

suclah meninggal clunia ticlak bisar sirtrpai kepaclanva. Irrrtrm Airrlacl bin Harlbal
clan sekelor-npok orang dari kirlangan mazhirb Syaf i bcrpenclapart bahlvasanva

bacarrn Al-Qur'an vang cliperuntr,rkkiru r-urtrrk orirng yang surlah nreninggal

dunia bisa sampai keptrdanya.

Ilagi orang yang selesai rnembaca Al-Qur an yang diperuntukkirn bagi orang

yang sudah rreninggal dunia, hendaknl,a ia urenutupuya dengau rnenrbircir doa

berikut: Ya Allah, s:rrnpaikanlah pahala dari bacaan Al-Qr"rr'an f irng aktr blrcir

kepada fulan.

Dalam kitab a/-Mugni, Ibnu Qudamah, Imam Ahmacl bin Harnbirl

berkata, segalir bentuk kebaikan yang ditujukarr kepada orang yang sudalr

nreninggal dunia akan sar.npai kepadanya. Hal ini berdasarkan beberapa nash

yang ada. Di sarnping itu, kaur-r.r Muslimin di setnua daerah berkurnpul clan

membaca Al-Qur'arr yang pahalanya dihadiahkan kepada sanak keluarganya

vang sudah meninggal duniir. Hal ini rnereka lakukan dengan tanpa ada yang

rnengingkarinya. Dengan demikiirn, apa yang mereka lakukan rnerupakan lfma'
(kesepakatan bersanra di antirra kaum Muslirnin).

Mereka yang berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Qur'an yang ditujukan

kepader orangyangstrdal-r nreninggal dunia (bisa sampai kepadanya) r.r'rensyaratkan

agar orang yang mernbaca Al-Qur'an yang pahalanya clitujr"rkan kepada orang

' HR Bukhari kitab "n/'i'rl-sh httt bil nl-Kilibi wa rrs-Surrrra/r" bttl>" ivlan St,ubbiln Ashlot Nltt'limart
biashlin Llubayyinin qad Boyl'anttllhlut Huhnuhh li |nJlt,trrt ds-S,)i/." jilid IX, hal: rz5.
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yang sudah 1rreninggal dr.rnia tidak melgarlbil upah. fika orang yang llembaca

Al-Qur'an yang pahalanya ditujukan kepada orang yang sudah meninggirl dunia

meminta upah, maka hukumnya haran. Keharamirn ini berlaku bagi orang

yang diberi upah dan orang yang memberi upah. Sebirgai lirndasan atas hal ini

adalah hadits yang clirirvayatkan oleh Imam Al-rnad, Thabrani dan Rail-raki clari

Abclurrahman bin Syibli. Ia berkatir, bersabda,

" ": 'i r "

"r\yr-(:j; \; "-; 
r"5f'5 \: & \-.-i \.. &'-.u'\-'J''-Jt t".;'

,'Rttcslnlt Al-Qttr'tttt, ttrttnlknrr (knntluttgnmqtt), inttgntrlth knlinn

rrtcrtgklrintrtttirttlt'r, jnrtguttltrh kttlitrrr nt(ncttri rttnkurr tlttrirrrltt dttn intrgnrlttlt kditrrt

r t tc rt tltc rkttrl t'r tli r i dn r ir r ry n."

Ibnu Qa11.im berkata, ibaclah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah yang bersifat

mhtiyah (berkaitan dengan harta) dan ibadtrh yang bersifht badaniyah (berkaitan

dengan badan). Syara telah rnengingatkan sampainya sedekirh besertir semlla

ibaclah yang bersif'at mhliyah. Syarri juga nengingatkan sarrrpainya ibadah puasa

serta semlla ibadah yang bersifat badaniyal'r.Ibnu Qayyin-r juga mengatakan bahwa

pahala ibaclah yang dilakukan clengan mdliyah dan badoniych bisa sampai kepadir

orangyang sudirh meninggal dunia, seperti pahalar ibadah haji.'Iiga jenis ibaclah' baik

ibadah mdliyah,ibadah badoniyahdaur gabungan di ar-rtara keduanyar (ntiliyah dan

bocloniyah) terclapat dtrsar dirri htrdits yang menjelaskan t.nengenai hal tersebut.

Syarat Niat

Syarat sampainya amal baik yang pahalanya ditujukan kepada orang yang

sudah meninggal clunia trdalah jika disertai dengan niat. Ibnu Aqil berkata,

jika ketaatan (ibadah, red) yang dilakukan, berupir shalat, plrasa, men-Ibaca

A1-Qur',an, yang pahalanya ditujukan kepada seorang Muslim yang sudah

meninggal dunia, semuanya bisa sampai dan bermanfaat baginya jika disertai

dengan niat merlghaciiahkan pahala ketaatan tersebut kepadanya. ibnu Qalf im

nenyatakan bal-rwa pendapat yrrrrg disarnpaikan Ibnu Aqil kuat'

Amal Terbaik yang Dihadiahkan kepada Orang yang Sudah

Meninggal Dunia

Ibnu Qaprim berkata, berkaitan dengan amal yang paling baik yang

diha<liahkan kepacla orang yang sudah meninggal dr'rnia, acla yang mengatakan,

yaitu sesuatu yang paling bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia,
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seperti memerdekakannya (jika ia seorang budak). Sedekah lebih utama daripada
puasa. Dan sedekah yang paling utama adalah yang paling dibutuhkan oleh
orang yang menerima sedekah dan yang manfaatnya dapat dirasakan terus-
menerus. Rasulullah saw. bersabda,

,u' F u:;,'tii
" Sebeik-baik sed.ekalt adalnh urnforrrOo, (menyediaknn) niy."t

Sedekah dengan mengalirkan air merupakan sedekah yang paling utama jika
berada pada tempat yang kekurangan air dan banyak orang yang kehausan. fika
tempat tersebut tidak kekurangan air, maka yang paling baik adalah mengalirkan
air ke sungai atau memasang saluran air. Sedekah semacarn ini nilainya tidak lebih
baik di banding dengan memberi makan kepada orang yang amat meriwayatkan
membutuhkan. Berdoa dan memintakan ampun kepada Allah swt. atas kesalahan

yang pernah dilakukan orang yang sudah meninggal dunia bisa lebih utarna jika
dilakukan dengan keikhlasan dan kerendahan kepada Allah swt. daripada sedekah.

Seperti shalat jenazah, dan berdoa (agar dosanya diampuni) setelah dimakamkan.

Secara umurn dapat dikatakan, hadiah yang paling utama yang diberikan
kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah memerdekakan budak, sedekah,

memintakan ampun kepada Allah swt., mendoakan dan berhaji untuknya.

Menghadiahkan Pahala kepada Rasulullah saw..

Ibnu Qaprim berkata, berkaitan dengan menghadiahkan pahala kepada

Rasulullah saw., ulama ahli fikih masa sekarang menganjurkannya. Tapi, ada

juga di antara mereka yang tidak menganjurkannya dan memandang bahwa hal
yang sedemikian merupakan perbuatan bid'ah, karena para sahabat tidak ada

yang melakukan hal sedemikian. Pada dasarnya, amal bakyang dilakukan umat
Rasulullah saw., pahalanya sampai kepada beliau dengan tanpa mengurangi
pahala orangyang melakukan kebaikan, karena Rasulullah yang menunjukkan
dan memberi bimbingan kepada umatnya untuk melakukan kebaikan. Barang
siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka baginya pahala dari kebaikan
tersebut dan pahala dari orang dibimbingnya untuk melakukan kebaikan
dengan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikarr sedikitpun.
Sementara semua petunjuk serta ilmu pengetahuan yang dimiliki umat Rasulullah

' F3 LUl" lrtajah dengan redaksi, "Sedekah apa yang paling utama?" kitab "4/-A.7(rb" bab
"Falhlu Shadaqah al-Md;'f :68+l jilid II , hal-: zi4. imam Ahmad d,alam Musnad Ahmad
jilid V, hal: zs5 jiiid VI, , hal: 7.
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saw., bersumber dari petunjuk beliau. Dengan dernikian, Rasulullah berhak
mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan umatnya, baik disertai niat
menghadiahkan pahala kebaikan tersebut kepada beliau maupun tidak.

Anak-anak Kaum Muslimin dan Anak-anak Orang Kafrr

Anak-anak kaum Muslimin yang meninggal dunia dan mereka belum balig,

bagi mereka adalah surga. Sebagai landasan atas hal ini adalah hadits yang
diriwayatkan oleh lmam Bukhari dari Adi bin Tsabit, bahwasanya ia mendengar

al-Barra berkata, "Ketika Ibrahim'meninggal dunia, Rasulullah saw bersabda,
'Sesungguhrtya dia me niliki orang yang menyusuitryn di surga."',

Dalam kitab fath al-Bdri,Ibnu Hadits ajar berkata, yang diinginkan Inram
Bukhari dalam bab ini adalah bahwasanya ia memilih pendapat yang menyatakan

bahwa mereka (anak-anak kaum Muslimin) masuk ke dalam surga.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
. I oc - o tt

dJr ^lr Lii !: .i*i' ,lri t J-/' .r bu ;J -;:," ,lL*. _.6r - r-

o 
,'';

f-it-:l ":^--t q..-i
"Tidaklah ntnnusit't ymrg Muslirn tlnng ditinggal nati oleh tiga anlknVtl yang

belum hnlig, kecuali Allnh sutt. nkotr mcnrnsukknnnyn kc dnhutr surgu dengut.fndhnl

dan rqltmst rlang diberikan kepndn ttertks."3

Melalui hadits di atas dapat disimpulkan bahwasanya orang yang menjadi
penyebab orang lain masuk surga, maka dirinya lebih berhak masuk ke dalan-r

surga, karena dirinyalah yang menjadi sebab turunnya rahmat kepada orang
Iain yang masuk surga.

Adapun anak-anak orang yang kafir, mereka mempunyai hakyang sama dengan

anak-anak kaum Muslin-rin, yaitu masuk ke dalam surga. Imam Nawawi berkata,

inilah pendapat yang paling benar dan yang terpilih. Allah snt. berfirman,

r,gi;'ci,;; +*KY;
"Dqn Knmi tidnk nkan menyiksa sebelttm Knmi mengtttus seorang rosul."

(Al-IsrA' [17] :15)

' Putra Rasulullah sar,q

' HR Bukharikltab"al-lanAiz" bab"tvlh QiktJi Ailndi al-Muslimina)'1ilid II, hal: rz5. Ibnu
Majah kitab "rrl lanai-" bab "Mrj I'i'Allalt swt. fi ash-Shalili 'ola ibn'i Rusititlih wa dzikri
Wafttihi." Ir 5 r r i jilid I, hal: ,184.

' HR Bukhari kitab " al-lottdiz" bab "Fadhlu nnn Mhtn lahu walodun Ftthtasaba'.' jilid II,
hal: 92.
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jika orang yang berakal dan (sudah balig) tidak akan menclapatkan azab

selama belum sampai kepaclan,va dakwah dan ajaran agama, tnaka orang yang

belurn balig lebih berhak untuk tidak disiksa. Imat-t-t Ahmad tnerir,r'ayatkan

dari Khansa'binti Mriawiyah bin Sharim dari bibinya, ia berkata, saya lrertauya

kepada I{asuh-rllah sarv. "\\'ahai l{asr.rlullah, siapa yang akirn t.nasuk ke clalar-n

surga? " Rasr,rlullah sar,t t.net-tj ar'vab,

"Nnlti bcrtrdn tlnlttrr sLtrgt, oring sydid bt'rntitr dnlnn sttrgn tlnrt tnnk ryttng

tlilnhirksn (1mg bt'lunr lwlig lrtlu rrrcttirrggd tlLttritr') Itcrstln dnlnrr surgtr."

Ibnu Hadits ajar r.rreng:rtakan sat-rad haclits irti shah.

Pertanyaan di Alam Kubur

Ulama Ahlus-Sunnah wal-Jirma'ah sepakat bahwa setiirp tlraug yang

rneninggal clunia, dia akan nrer.rdirpatkan beberapa pertanyaan dari Malaikat,

baik jenazal-rnya climakantkan rnaupun ticlak. Orang yang rueninggal dur-ria

karena dimakan binatang buas, terbakar samprri tubul-rnya n-renjadi abu clirtr

tertiup angin ataupun tenggelarm darri lar'rt, clia tetap akan clitanyakan atas

arnal perbuatarn yang clilarkukannya, dan mettdapirtkatr balasan var-rg baik jika

nemang amal perbuatannya baik dan akan ttrenclapatkan balasan yatlg buruk

jika rnemang perbuatan yang dilakukannya br.trttk. Para ulama juga sepakat

bahr,r'asanya kenikmatan atattpun siksaatt (di akhirat) dirasakan oleh jiwa darr

tubuh.

Ibnu Qayyim berkata, "Sesungguhnya ulirnta dan penrirnpin generasi

terdahulu berpandiutgan bahwirsirnya orang yang sudah tneninggal dunia, dia

akan r.r-rendapatkan kenikmatar-r atau siksa, yang akan dirasakan oleh ruh dan

tubuhnya. Sesungguhr-ryir ruh yang keluar dari tubuh seseorang akan tetap dan

selvaktu-waktu akan kembali pacla jasacl yang clitinggalkannya, sehingga yang

merasakan nikmat maupun siksa adalah ruh dan jasad. Pada saat hari kiirmat,

semua ruh manusia akan dikernbalikan pada jasadnya dan mereka bangkit

dari alarn kubur untuk menghaclap kepada Tuhan semesta alam. Kembalinya

ruh pada jasad setiap orang merLlpakan kesepakatarn semua kar.rn Muslirnin,

begitu pula dengan orar-rg Yahudi dan Nasrani."

A1-Marwazi berkata, Abu Abdullah-yang lebih dikenal dengan natna Iman-t

Ahn-rad berkata, adanya siksa kubur merupakan suatu kebenaran yang tidak

diingkari oleh siapapun kecuali orang yang sesat an menyesatkan.
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hnar.n Han-rLrali berkata, 'Aku pcruah bertanya kepada Abu Abdullah

tentang siksa ktrburl' Diir rnenjalr.ab, "Haclits Rasulullah saw. yang sl-rahih, kita

harus nreyakiui clan berimirn padanya. clan semua hadits yar-rg clatangnya dari

Rasrrlr"rllirh salr'. clengan santd jayyitl, kita tetap nrengirkuinya. Kirlaupur-r kita

tidak mengakuinl a, -l::-TlT"l 
:T:l 

Arrarr sn t Alr:rh srvt berfirman,

\ ...ryi;)1 ,|ilifur$
"A1n yttrlq Llilrcrikrrrr rtsttl kclndnrrut rtttkn tt'rirrrnltrlr din." (Al-Hasr [59] :7)

,,\krr bertirnya lagi keptrdanya, 'Apakah benrrr trarhrva siksir kubur benar?"

[)ia n.rcnjan'ab, "11,i1. Merelia irkan clisiksa clalam kr-rbur clan sesungguhnyir

seorilng hirrrrbl akan cliajr-rkan kepaclartya beberapa pertanyaan oleh Malaikat

N,lunkirr clart Nakir. Saat berircla clalanr alirrn kubur. All;rh berhrnran,

''.,1:r'.. |?-if J,
"Allolr rrrctrt',<ttlrkntr (irtrntr) orott{-orong tltrng bt'ritttn,, ,lglytltltt uclptltr vrlng

fc,4ttlr itrt dttlttttr kt'ltidrrltnrt di tlttrtit Llnrr Lli tkhirttt." (IbrAhim [1,a]:27\

Ahrnad bin (lasinr bertirnva, "Wahai Abtr Abdillah, apnk;rh engkar,r yakin

densirn adanya Malaikat Murrkar clan Nakir (dalanr kr,rbtrr), dan apakth ada

riu'avat y'ang rrterrjelaskatr tentanq siksa ltrbr,rr?" h-narn Ahmad rnenjarvab,

"Subhdnallift, I1'a, kita rnesti yakirr atls adanyir siksa kr.rbur clau acl'.r riwayat

yang rnenjelaskan hal tersebut."

'Apakah clirlanr rirvarl'at tersebut dengarn jelas disebr,rtkan Nlunkar darn Nakir
atiur dengan katrr clua malaikat?"

Iuram Ahn.racl menjawab, "Dengan redaksi Munkirr dan Nakirl'

"Baca orang yang mengat.rkan bahwa dirlam hadits yang menjelaskan tentang

alarn kr-rbur tidak disebr,rtkan dengan jelas Malaikat Mur-rkar dan Nakirl'

Lnanr Ahmad rnenjelaskan, "Yang dimaksucl dalarn l-iaditsl,ang rnenjelaskan

alam kubr-rr aclalah Munkar dan Nakirl'

Dalarn kitab l''dflr al-Biiri,Ibnu Hajar berkata, -penclapat ini juga diikuti
oleh Ibnu Hatiits Hazm clan Ibnu Habirah- bahwasanya pertanyaan clalam alanr

kubur hanya clitLrjukan kepada ruh dengan tanpa kembalinya ruh tersebut pada

jasadnya. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat maryoritas ulama. Mereka

berkata, I{uh akan dikembalikan pada jasadnya, sebagaimana keterangan yang

ada dalarn hadits Rasulullah saw. /ika pertar.ryaan dalam alam kubur hanya

ditujukan kepada ruh, maka jasad tidak rnemiliki arti. Jika jasad orang yang

rneninggal dunia tercerai berai, Allah swt. kuasa untuk rnenyatukan jasadnya

r;',ti titr c,?;ii )6\V( 1-ri x( X
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dan mengembalikan ruh ke dalam jasad tersebut sehingga pertanyaan Malaikat

ditujukan pada ruh dan jasad.

Sebagian orang mengatakan bahwa pertanyaan dalam alam kubur hanya

ditujukan kepada ruh. Mereka beralasan bahwasanya mayat dapat dilihat dalam

keadaan yang sama baik pada saat didudukkan ataupun yang lain. Ia juga tidak
merasakan sempit dan luasnya kubur. Begitu halnya dengan mayat yang tidak
dimakamkan, seperti orang yang disalib. Sebagai perbandingan, adalah kondisi

orang yang tidur. bisa jadi ia merasakan sesuatu yang membahagiakan ataupun

sesuatu yang menyakitkan yang tidak diketahui oleh orang yang duduk di
sebelahnya.

Apa yang mereka kemukakan dengan menganalogikan kondisi yang di

alam nyata dengan kondisi yang ada di alam gaib, begitu pula dengan kondisi

orang yang sudah meninggal dunia dengan kondisi orang yang masih hidup,

merupakan kesalahan. Secara umum, Allah swt. memalingkan pandangan dan

pendengaran hamba-Nya dari melihat ataupun mendengar semua yang terjadi

di alam kubur. Sehingga, organ tubuh manusia yang masih hidup tidak mampu

menjangkau permasalahan yang ada di alam gaib, kecuali bagi orang yang

dikehendaki Allah.

Dalam beberapa hadits disebutkan -dan hadits inilah yang menjadi landasan

pendapat mayoritas ulama-, "Sesungguhnya ia (mayat) mendengar gesekan sandal

mereka (orang yang mengantarkanya)."' Begitu pula dengan sabda Rasulullah

saw.,"Tulang-belulangnya okan hancur kctrena dihimpit oleh kubur." luga dalam

sabdanya, "Suaranya didengar (oleh semua mokhluk, kecuali manusia dan jin)
ketika Malaikat memukulnya dengan palu." "Malaikat memukul anta kedua

kupingnya (kepala))"' Kemudian (Munkar dan l,lakir) mendudukkannya."'

Semua yang disebutkan dalam hadits di atas merupakan bagian dari sifat

tubuh.

Berkaitan dengan masalah ini, saya juga akan mengemukakan beberapa

hadits shahih, di antaranya adalah:

r. Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, ketika

Rasulullah saw. berada di kebun Bani Najar, yang saat itu beliau berada di

atas bighalnya. Ketika itu, bighalnya bergerak miring sampai Rasulullah

saw. hampir jatuh. Dan ternyata (di tempat yang berdekatan) terdapat

enam, lima atau empat makam. Rasulullah saw. lantas bertanya, "Siapa

' HR Bukharikitab"al-JanAiz" bab" MA |ahf Azhbi al-Qabr," jilid II, hal: rz3.
' HR Bukharikitab"al-JanAiz" bab " MA Jdhfi'Azhbi al-Qabri' jilid II, hal: rz3.
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yang mengetahui penghuni makam i ni l" Seseorang yang ikut bersama beliau

berkata, "Saya, wahai Rasulullahl' "Kapan mereka meninggal dunia," tanya

Rasulullah saw ia menjawab, "Mereka meninggal dunia dalam keadaan

musyrik." Rasulullah saw. lantas bersabda,

"Sesunggulmya unnt ini (rnayat ynng dikuburkan) dalarnkeatlarm rnertdtrpat-

knn ujian (disiksa di dalan kubuntya). Sekirmya tidok ada rasn tnkut pnda

diri knlinn hingga kalian tidnk ntenguhurkttn, tenftt aku sksn berdoa kepada

AIIah agar mempterdengarknn kepada knlian siksa kubur sebngnimana yang

nku dengart dnrinyn."

Setelah itu, Rasulullah saw menghadapkan wajahnya kepada kami dan

berkata' a. ,.. " , ^ta..
rUJl -,lir.4 n't, ,itt;

"Mohonlah perlindtLngan kepada Allalt dnri siksa nerska!"

Kami pun mengucapkan,

z. '..o ' I t'

I'J, :'-^o r: AtL:tf.

"Kami berlindtmgkepada Allsh swt. dari siksfl nerqko."

Rasulullah saw. berkata lagi,

t.

4' *'i i: n! 
' :'l*

"Mintalslr perlindungan kepada AIIah sutt. dari -ciksa kubur!"

Kami pun mengucapkan,

t

31t -,ti -',.1\+ 
;.,J

" Kami berlittdung kepnda'Atlah'dari siksa ku'hur."

Rasulullah saw. berkata lagi,

' l, .

"A.ui G" p r- ;t J, .r, n\i , st'*
"Mintnlah perlindungan kepsbo Allah swt. A'ari Titnot , baik qang nampak

maupun y ang tersembunyi. "

Kami pun mengucapkan,



ti:. reb

Atltltt su,t

t

U ;,.Jl .," J! ;F
arrr Tr*ri, baik yang rtampak mnupun

' HR Musim kltab " al-Jannah wa shifatu Naimihd wa Ahlihd." bab "'Urdhu Maqhdi Mayyit
min al-Jannati wa an-Ndr." 12867-z868l iilid VIII, hal: zr8. Nasai kitab "al-Janhiz"bab
"Azdb al-Qabri" jilid lV, hal: ror.
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" Kami berlindung kepada

yang tersembunyi"

Rasulullah saw. berkata lagi,

Jrii, *rilt;;fi
"Mintalah perlindungnn kepada Allnh swt. dari fitnnh Dajjal!."

Kami mengucapkan,

"Kami berlindung kepnda Alloh srut. dari fitnalt Dajjal."1

z. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Qatadah dari Anas

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

,'r..-:.". .:a-,: '-,t. ',.or' 
'":':,-+l;:r 4. 

=-" 
i.? i; :/ r)W - i": .+ l; Jl; )

/ 
/.a

;J;i], ;; +,
" sesungguhnva seorang lnmba jika sudatt dimr*omksn doio* kubur,'oionf-

orang yang mengantarkannya telah berpnling darinya, sesungguhnya ia

mendengar suara (gesekan) sandal mereka. Dua Malaikat mendatanginya

lslu mendudukkannya. Lontas mereka bertanya kepadanya, 'Apa yang engkau

katakan terhadap lelaki ini, Muhammad?' Bagi orang yang beriman, mereko

akan menjawab, 'Sayabersaksi bahwa dia adalahhamba Allah dan rasul-Nya.'

Kemudian kedua Maktikot itu berksto, 'Iihatlah ke arah tempatmu yang berada

di neraka, AIIah swt. telah menggantinya dengan tempat yang berada di



surga.' In pun ntelihat kedua ternpatnyn. Adapun orang-oratlg yang ka.fir dan

munafik, dikatnksn kepadnnyn, 'Apa yang akan engkau kataknn terlmdap lelnki

ini, Mtilmmntad?' ln menjatunb, 'Au tidnk mengctahuinva. Aku hnnyn aknn

mengatnkan apa yang dikatakan manusis (padn umwnnya). Lantns dikntnknn

kepadanya, 'kamu tidak ntengetahuinVa dan tidnk metnbacantla.(tidnk ttda

keinginan untuk ntengetahui).' Lantas in dipukul dengarcT:*lu sekali pukulnn.

In pLtn menierit dengnn jeritnn yang didengar olch makhluk yang hernda di
sampingntln selain jin den manusie."'1

3. Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah rne-

riwayatkan dari Barra'bin Azib, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

t ' ' t ' i t . r.. ,i'
:JJrii "1r J-*rtt;,-J.ti. olr )l "JI ! ii r;-;, ,;1, g _tr"'r! il*lr

;,'-! q; !-1J, i+-- q :,.1' ,'Pu t;t J-i' n 
- 

,ip
"Seorang Muslint jika diletnkknn ke dalsrn kuburnrln kemudinn ia hersaksi

hahiua tidsk ndn Tilmn selain AIIah dnn sesunggulmya Muhamnnd adslalt

utusan Allnl, maka lutl tersebut merupakan nrakna dnri fimnn Alloh, 'Allalt

nteneguhkan (imnn) orang-orang ynng berimnn dengnn ucnpan yang teguh

itu dqlam kehidupnn di dunin drm di akhiraf. "' (Ibrahim lal:27)
Dalam redaksi yang lain berbunyi,

,nlta. t. ' ' o' t ".r*r4->r).t, orlr ,JF+ | !;) j, ,-J lui ,J, -,ri u2 dj
o': , ^ i ' r t .

J: li.rjt ;fJt .,g c-nUJ\ J-".oJq r,"r.i 'jlJt n\ r+ ,-jt"; "irt J-; gU*

t.\'
"Siksa kubur diturunkan, kernudian ditanyaknn kepadn maynt, siapa

TulnnntuT la menjnwab, 'Alloh odqlah Tuhnnku dan Muhammad adnlalt

nabiku.' Itulah makna firman Allsh swt. "Allnh menegultkan (iman) orang-

orang yangberiman dengan ucapnn yang tegulr itu dalsmkehidupnn di dunia

dnn di nkhirnt."' (Ibrahim p.al : 27)

Imam Ahmad dalam Musnadnya dan dalam kitab shahih Abu Hatim

mengatakan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya jika
mayat diletakkan dalam kuburnya, ia mendengarkan gesekan sandal mereka

(orang yang mengantarkan) pada saat mereka berpaling darinya, ]ika ia

' HR Bukharikitab"al-JanAiz" bab" Md lhhfi Azhbi al-Qabri" lihatdalam kitab/atft al-Bdri
jilid III, , hal: 3Z +. Muslim kitab " al-Jannah wa shiJatu Naimihd wa Ahlihd." bab "' Urdhu
Maq'adi Mayyit min al-lannati wa an-NAr." 12867:2868j jilid VIII, hal: zr8
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seorqng Muslim, maka shalatnya berado di kepalanya, puasanya berada di
sebelah kanannya, zakatnya berada di sebelah kirinya, semua kebaikan yang

ia lokukan baik berupa sedekah, silaturahmi, amal makruf berada di kedua

kakinya. Saat ia didatangi dari arah kepalanya, shalatnya berkata, 'tidak ada

pintu masuk bagimu.' Ketika didatangi melalui arah kanannya, puasanya

b e rkat a,' t i d ak a d a t e mp at m a suk b agimu.' Ket ika di dat an gi dar i ar ah kir iny a,

zakatnya berkata,'tidak oda tempat masukbagimu.' Kemudian ia didatangi

dari arah kakinya, tapi semua amal kebajikan yang pernah dilakukannya

baik berupa sedekah, silaturahmi, amal makruf, berkata, 'tidak ada tempat

m a s uk b agimu.' L ant a s dikat akan ke p a dany a, du dukl ah ! Kemu di an i a du duk.

Matahari yang dilihatnya tinggal sepertiga dan hampir tenggelam. Kemudian

ditanyakan kepadanya, apa yang akan kamu katakan terhadap lelaki ini
yang ada sebelum kalien, dan kesaksian apa yang telah engkau lakukan

untuknya? Ia berkata, 'Dia adalah Muhammad, saya bersaksi bahwe dia

adalah utusan Allah, yang datang dengan membawa kebenaran dari-Nya.'

Kemudian dikatakan kepadanya,'atas keyakinan seperti itu engkau menjalani

kehidupan, dan atas keyakinan itu pula engkau meninggal dunia dan Insya

Allah atas keyakinan itu, engkau akan dibangkitkan (dari alam kubur).'

Ke mu di an dib ukakan b aginy a p intu s ur ga, d an dikat akan ke p a d any a,' i nil ah

tempatmu dan segala sesuatu yangtelah disediakon Allah swt. di dalamnya.'Ia

p un s em akin b er t omb ah b ah agi a d an r i ang. Ke mu di an kub ur ny a dil ap angkan

hingga m en c ap ai tuj uh p uluh hast a, i a me n dap atkan p e nerangan di d al amny a,

jasadnya dikembalikan sebagaimana semula, ruhnya diletakkan pada suasana

angin yang sepoi-sepoi yang begitu baik, ia laksana burung yang bertengger

di pepohonan di surga. Kemudian Rasulullah saw bersabda,"Inilah yang

dimaksud denganJirman Allah swt., Allah meneguhkan (iman) orang-orang

yang beriman dengan ucapan yqng teguh itu dolam kehidupan di dunia dan

di akhirat.' Adapun bagi orang kafir, ia akan mengalami kebalikan dari yang

dialami orang Mukmin, sampai pada sabda Rasulullah saw., "Kemudian

kuburnya disempitkan hingga tulangbelulangnya remuk. Itulah kehidupan yang

s e mp it s eb q gai m an a y an g t el ah difi r m ankan Allah s w t.,' m aka s e sun gguhny a

baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada

hari kiamat dalam keadaan buta."' (Thaha [zo]: rz3)'

4. Dalam kitab shahih Bukhari,' Imam Bukhari meriwayatkan dari Samurah bin

|undub, ia berkata, jika Rasulullah saw. selesai shalat, beliau menghadapkan

' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad jilidll,hal: ++5.
' HR Bukhari,kitab"al-landiz" bab 'Haddatsand Misa bin lsmd'il ...' lr386l.
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wajahnya ke arah kami, kemudian beliau bertanya, "Siapa di antarakalian
yang pernah bermimpi di malam hari?" Samurah berkata, "|ika ada seseorang

yang bermimpi sesuatu, Ia menceritakan kepada Rasulullah saw." Ketika

Rasulullah saw. mendengar ceritanya, beliau mengucapkan," Mdsya Allah."
Suatu hari, beliau bertanya kepada kami,"Apakah salah seorang di antara

kalian ada yang bermimpi?" Kami menjawab, "Tidak adal' Rasulullah saw.

berkata, "Semalam aku bermimpi ada dua orang yang memegang kedua

tanganku kemudian mereka berdua membawaku ke Baitul Muqaddas, dan

ternyata di sana ada seseorang yang sedang duduk dan seseorang yang

lain sedang berdiri, yang tangannya memegang besi yang dimasukkan ke

dalam tulang rahangnya hingga menembus ke bagian tengkuk kemudian
ia melakukan hal yang sama dengan besi yang lain sehingga tulang
rahangnya penuh dengan tusukan besi. Setelah itu, kondisinya kembali

seperti sediakala. Saya bertanya, Apa terjadi?'Kedua orang tersebut

berkata, lanjutkan perjalanan. Kami pun melanjutkan perjalanan, sampai

kami bertemu dengan seseorang yang tidur terlentang dan seseorang yang

berdiri dan di atas kepalanya terdapat batu yang berukuran besar dan batu

yang berukuran kecil. fika ia membenturkan batu tersebut ke kepalanya,

maka batu tersebut jatuh, kemudian ia berusaha mengambilnya lagi dan

membenturkan ke kepalanya sampai pecah. Setelah kepalanya kembali
seperti sedia kala, dia pun membenturkan batu ke kepalanya lagi. Saya

bertanya, 'Apa yang terjadi?' Kedua orang tersebut berkata, lanjutkan
perjalanan!. Kami pun lantas melanjutkan perjalanan dan sampai pada

lubang seperti tempat perapian. Bagian atas lubang itu sempit sementara

bagian yang bawahnya sangat luas dan dari bawah dinyalakan api. Dalam
lubang itu juga terdapat lelaki dan perempuan dalam keadaan telanjang,

yang disambar oleh nyala api dari bawahnya. Jika api hampir menyentuh

tubuhnya, mereka pun berusaha naik ke atas seakan mereka ingin keluar.

Tapi saat sampai di atas, mereka dikembalikan lagi. Lantas saya bertanya,
'Apa yang terjadi?' Kedua orang tersebut berkata, lanjutkan perjalanan!

Kami pun melanjutkan perjalanan sampai kami menemui sungai yang

mengalirkan darah. Di dalamnya terdapat seseorang yang sedang berdiri
dan di tengah-tengah sungai juga terdapat seseorang yang memegang

batu. Setiap kali orang yang berada dalam sungai ingin melompat keluar,

seseorang yang memegang batu mendekatinya dan melemparkan batu ke

arahnya, sehingga ia pun kembali pada tempatnya semula. Saya bertanya,
'Apa yang terjadi?' Kedua lelaki tersebut berkata, lanjutkan perjalanan!

Lantas kami melanjutkan perjalanan hingga sampai pada perkebunan
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yang menghijau. Dalam kebun itu terdapat pohon yang besar. Persis di

bawah pohon ada seorang anak dan orang yang sudah tua. Dan tidak

jauh dari pohon itu, orang yang memegang api. Kemudian lelaki yang

bersamaku mengajak agar naik ke atas pohon dan memasukkan aku ke

dalam rumah yang amat indah yang belum pernah saya lihat sebelumnya

yang di dalamnya banyak orang-orang yang sudah tua dan anak-anak.

Kemudian saya diajak naik lagi dan masuk ke dalam rumah yang lebih

indah. Setelah itu, saya berkata kepada dua orang yang mengajakku,'Kalian

telah mengajakku berkeliling, sekarang jelaskan apa maksud dari semua yang

saya lihat.'Mereka menjawab, baiklah. Orang yang engkau lihat sedang

menancapkan besi ke tulang rahangnnya adalah seorang pendusta. Ia

selalu berdusta sampai kedustaannya tersebar sampai ke seluruh pelosok.

Ia akan senantiasa dalam keadaan seperti itu sampai kiamat tiba. Adapun

orang yang menghantam kepalanya dengan batu, ia adalah orang yang

diberi pengetahuan oleh Allah dalam memahami Al-Qur'an, tapi ia hanya

tidur di malarh hari. Dan di siang hari, ia tidak mengamalkan ilmu yang

diketahuinya. Ia pun akan terus menghantam kepalanya sampai kiamat tiba.

Adapun orang yang engkau lihat berada dalam lubang, mereka adalah para

pezina. Orang yang engkau lihat berada dalam sungai, mereka adalah orang

yang memakan harta riba. Adapun orang yang berada di bawah pohon, di

adalah Ibrahim. Anak-anak yang berada di sekelilingnya, mereka adalah

anak-anak umat manusia. Dan yang menyalakan api, ia adalah Malaikat

penjaga neraka. Rumah pertama (yang engkau lihat), itu adalah rumah

yang akan ditempati umat manusia, sementara rumah ini adalah rumah

yang akan ditempati mereka yang syahid. Saya sendiri adalah |ibril dan

yang (menemaniku) ini adalah Mikail. Angkatlah kepalamu! Lantas aku

mengangkat kepalaku, dan aku melihat gedung dipenuhi dengan awan.

Jibril dan Mikail berkata, itu adalah tempatmu. Aku berkata kepada mereka,

biarkan aku masuk ke dalam tempatku. Mereka menjawab, sesungguhnya

masih ada sisa usia yang belum engkau sempurnakan' Seandainya usiamu

telah sempurna, aku akan mengajakmu masuk ke dalam tempatmu."

Ibnu Qayyim berkata, hal ini merupakan nash uang menyatakan adanya

siksa di alam barzakh (alam kubur), karena sesungguhnya mimp{ para nabi

merupakan wahyu yang selalu sesuai dengan kondisi yang ada.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "Diperintahkan kepada atas seorang hamba dari hamba Allah

swt. agar dipukul dalam kuburnya hingga mencapai seratus kali. Ia selalu
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7.

berdoa dan meminta kepada Allah swt. hingga pada akhirnya hanya dipukul
satu kali. Pada saat nyala api sampai ke atas, ia pun terhenyak dan berkata,
kenapa kalian memukul aku? Malaikat menjawab, sesungguhnya engkau
melakukan shalat dengan tanpa bersuci (dalam keadaan berhadas), engkau
juga pernah melihat orang yang teraniaya, tapi engkau tidak memberi
pertolongan kepadanya.

Dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. mendengar suara dari arah

makam. Rasulullah saw bertanya,"Kapan penghuni makam ini meninggal
dunia?" Para sahabat menjawab, Mereka meninggal dunia pada masa
jahiliah. Rasulullah saw. merasa gembira dengan hal itu, kemudian beliau
berkata, "Seandainya kalian tidak memakamkan mereka (orang yang
meninggal dunia), tentu qku akan meminta agar siksakubur diperdengarkan
(Allah) untuk kalian" HR Muslim dan Nasai.

Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda, "Dialah
(kematian Schd bin Muadz) yang dapat mengguncangkan arsy, dan pintu-
pintu langit dibuka untuknya dan disaksikan oleh seribu Malaikat yang ber-

kumpul kemudian disingkap untuknya." HR Bukhari, Muslim dan Nasai.

Tempat Bersemayamnya Ruh

Ibnu Qalyim mengemukakan kritik dengan terperinci atas pernyataan
beberapa ulama berkaitan dengan tempat bersemayamnya ruh. Secara ringkas,
Ibnu Qayyim mengemukakan pendapat yang kuat, 'Ada yang mengatakan
bahwa ruh tempatnya berbeda dalam alam barzah. Di antara ruh, ada yang
menempati pada tempat yang paling tinggi di atas, yaitu ruh para nabi. Di
antara ruh mereka pun berbeda sebagaimana yang dilihat Rasulullah saw pada

malam isra' dan miraj. Di antara ruh (umat manusia) berada pada tembolok
burung (yang berbulu) hijau, dan beterbangan di surga sesukanya. Mereka
adalah ruh sebagian para syuhada, tidak semua syuhada. Yaitu syuhada yang
ruhnya terhalang karena masih ada tanggungan berupa hutang dan masalah
yang lain, sebagaimana yang ada dalam kitab Musnad."'

Dari Muhammad bin Abdullah bin fahs, bahwasanya ada seorang lelaki
menemui Rasulullah saw.. Kemudian ia berkata, wahai Rasulullah, apa balasan
yang akan saya terima jika saya terbunuh di jalan Allah? Rasulullah saw.

menjawab, "Surgil' Saat Rasulullah saw berpaling, beliau berkata, "Kecuali
(bagi yang memiliki) hutang. libril telah memberitahukan kepadaku tentanghal

Dalam kitab Musnad jilid II, hal: 3o8 dan 33o, jilid IV hal: r39 dan 35o.
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itu." Di antara para s1'uhada ada juga yang ditahan di pintu surga. Dalam hadits

yang lain, Rasulullah saw. bersabda, "Saya melihat teman kalian terhalang di
depan pintu surga." Ada juga di antara mereka yang terhalang dalam kuburnya,

sebagaimana hadits tentang baju perang yang dicuri dari hasil rampasan oleh

seseorang, kemudian ia meninggal dalam keadaan syahid. Saat itu, banyak

orang yang berkata, sungguh sangat menyenangkan, baginya adalah surga.

Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Demi Dzat yang diriku berada dalam

genggamqn-I,lya, sesungguhnya baju yang telah dicurinya menyalakan bara api

dalam kuburnya."'

Di antara para syuhada ada juga yang tempatnya berada di pintu surga,

sebagaimana hadits yang dari Ibnu Abbas.

"Ornng yang meninggal dunio dalam kesdnan syahid berada di pintu surga

tlang terdapat sungai yang berkilaunn, dalam kubnh yang hijau, yang rezekinya

dikeluarkan untuk mereka setiap pagi dan petang."2 HR Ahmad.

Apa yang mereka rasakan berbeda dengan yang dirasakanJifar bin Abu

Thalib, yang mana Allah swt. telah mengganti kedua tangannya dengan dua

sayap yang dengannya ia bisa terbang ke manapun ia mau.

Di antara orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid ada juga

yang tertahan di bumi; ruhnya tidak dapat naik hingga pada tempat yang tinggi.

Sebab, ruhnya hanya berada di bumi dan tidak sama dengan ruh yang pantas

untuk bertempat di langit. dan di antara keduanya, ruh yang bertempat di
bumi dan ruh yang bertempat di langit, tidak akan berkumpul, sebagaimana

antara keduanya juga tidak akan dapat berkumpul di dunia. ]iwa (ruh) yang

selama berada di dunia tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah tumbuh
kecintaan kepada-Nya, tidak pernah ada upaya untuk selalu berusaha mendekat

kepada-Nya dan tidak merasa bahagia saat bersanding dengan-Nya, maka pada

saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, ia hanya akan menempati tempat yang

rendah di dunia. Sementara jiwa (ruh) yang selama berada di dunia selalu

tumbuh kecintaan kepada Allah, selalu berusaha untuk mendekat kepada-Nya

dan merasa bahagia saat berdampingan dengan-Nya, maka pada saat ia berpisah

HR Muslim, kitab "al-imkn," bab "Ghalthu Tahrimi al-Ghhlil wa annahA Ld Yadkhulu
al-lannah ill6 al-MukminAn." lrSzl iilid I, hal: ro8.
HR Ahmad dalam Musnad Ahmad.' jilid l, hal: 266.
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dengan jasadnya, maka ia akan berkumpul dengan ruh yang lain dan menempati
tempat yang pantas baginya. Dengan demikian, seseorang akan selalu bersamaan

dengan orangyang dicintainya dalam alam barzakh. dan saat hari kiamat. Allah
swt. akan menemukan setiap ruh dengan yang lain di alam barzakh dan di hari
kiamat nanti. Ruh orang-orang yang beriman akan berkumpul dengan orang-
orang yang baik sebagai perwujudan dari ruh (orang) yang lain. |adi, setelah

setiap ruh berpisah dengan jasadnya, ia akan bertemu dan berkumpul dengan

saudara-saudaranya (di alam barzakh).

Di antara orang yang meninggal dunia ada yang ruhnya berada di dalam
tungku perapian, yaitu ruhnya orang yang melakukan perzinaan. Ada juga
yang berada di sungai darah, di mana ia berusaha (keluar) dengan berenang,

tapi selalu dilempari dengan batu. Tidak ruh yang merasakan kenikmatan dan
yang merasakan kesengsaraan berada pada satu tempat yang sama. Ada yang
berada di tempat yang paling tinggi di ketinggian langit dan ada yang berada
di tempat yang paling rendah di bumi. Jika Anda merenungkan beberapa

Sunnah Rasulullah saw dan beberapa atsar dalam bab ini, maka Anda dapat

menjadikannya sebagai hujjah. Dan jangan menyangka bahwa setiap atsar yang
shahih saling bertentangan, karena semua atsar tersebut adalah benar, dan saling
membenarkan antara atsar yang satu dengan atsar yang lain. Perlu diketahui
bahwa setiap jiwa (ruh) memiliki tempat dan hukum tersendiri yang tidak
sama dengan jasad. Dan sesungguhnya ruh yang berada di langit (bagian atas)

masih bisa berhubungan dengan jasad dan alam kuburnya. Ruh mempunyai
sifat yang berbeda dengan badan. Ia lebih cepat dalam bergerak, berpindah,
naik dan turun. Dan ruh terbagi menjadi beberapa bagian; ada yang bebas dan
ada yang tertahan; ada yang berada di tempat yang tinggi dan ada yang berada
di tempat yang rendah. Setelah ruh berpisah dengan jasadnya, adakalanya
yang merasakan kenikmatan, dan juga yang menderita, bahkan derita yang
dirasakannya bisa lebih dahsyat daripada derita yang dirasakannya saat menyatu
dengan jasadnya. Ada juga ruh yang terpenjara, merasakan derita, sakit dan
penyesalan. Di samping juga ada ruh yang merasakan kenikmatan, kebahagiaan,

kebebasan dan kedamaian. Apa yang dirasakan ruh setelah berpisah dengan

badannya sama halnya dengan janin yang keluar dari rahim ibunya dan
menjalani kehidupan di alam dunia. Jadi, setiap orang akan merasakan empat
tahapan (dalam kehidupan), yang mana, tahapan yang dihadapinya akan lebih
berat daripada yang sebelumnya.

Kehidupan pertama adalah pada saat berada dalam rahim ibu. Dalam rahim
ibu, janin akan merasakan suasana yang sempit, serba terbatas dan kegelapan.
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Kehidupan kedua adalah di dunia, yaitu alam yang menjadikannya ber-
tumbuh kembang; tempat baginya untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun

yang buruk; tempat baginya untuk berbuat sesuatu yang dapat mengantarkan

pada kebahagiaan ataupun yang menjerumuskan pada kesengsaraan.

Kehidupan ketiga adalah di alam barzah (kubur), yaitu alam yang lebih
luas dan tresar dari sebelumnya. Sebagaimana alam dunia yang ukurannya lebih

besar dari pada alam rahim.

Dan kehidupan keempat adalah di alam akhirat, yaitu alam yang kekal

dan abadi. Yang di dalamnya hanya ada surga dan neraka, dan tidak ada lagi
alam setelah alam akhirat. Allah swt. memindahkan (semua umat manusia)

ke alam ini dengan beberapa tingkatan, sehingga satu tempat tidak Iayak dan

tidak akan ditempati oleh yang lain karena tempat tersebut telah diciptakan dan

diperuntukkan bagi orang-orang yang telah berbuat sesuatu untuk mendapatkan

dan menempatinya.

Setiap alam kehidupan memiliki hukum tersendiri dan memiliki peristiwa
yang berbeda antara satu alam dengan alam yang lain. Maha suci Allah
yang telah menciptakan ruh, menumbuhkembangkannya, mematikannya,

menghidupkannya, memberi kebahagiaan padanya dan yang memberi siksaan

kepadanya. Di mana, antara yang satu dengan yang lain memiliki jarak dan

perbedaan dalam merasakan kenikmatan ataupun mendapatkan kesengsaraan

(siksa), sebagaimana mereka juga memiliki perbedaan dari segi keilmuannya,
amal perbuatan yang dilakukannya, kekuatan (pada badannya) dan akhlakyang
ditampilkannya. Barangsiapa yang telah mengetahui sebagaimana mestinya,

maka ia akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain

Allah swt., Tuhan yang esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya. Baginya segala kerajaan.

Baginya segala puji. Di tangan-Nyalah segala kebaikan dan hanya kepada-

Nya segala urusan akan berpulang. Bagi-Nya segala kekuatan dan kekuasaan,

segala kemuliaan dan kebijaksanaan serta segala kesempurnaan dari apapun

bentuknya. Ia juga akan mengetahui nabi dan rasul-Nya setelah mengetahui jati
dirinya. Dan sesungguhnya apa yang menyertainya (wah1.u) adalah benar, sesuai

dengan akal, dan diyakini oleh hati. Adapun yang berseberangan dengannya,

maka hal itu merupakan suatu kebatilan.
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DETINTSI DZIKIR.

Dzikir adalah aktivitas yang dilakukan lisan dan hati berupa tasbih
(perrsucikan kepada Allah), tahmid (pujian kepada Allah), menyifari_Nya
dengan sifat kesempurnaan, serta mengagungkan-Nya dengan keagungan
dan keindahan.

Keutamaan Dzikir.

Di antara keutamaan dzikir adalah:

, Allali swt. memerintahkan agar memperba'yak dzikir. AIIah swt.
berfirman,

-i x**K;# .; tf6) xffii E ( ti( ((,
"Hni ortng-ortlng vong ltcrirnort, bartrzikirlsh (tlattgnn tnentleltut rtLtmn)

Allsh, dzikir yang sebanyok-bnnyaknyo. Dnn hertasbihrnh kepadn-Nya di
u,aktu pagi dan petang." (At-AhzAb [$]: a7_a2l

* Allah swt. memberitahr.rkan (kepada kita) bahwasanya Dia akan nreng-
ingat kepada orang-orang yang mengingat_Nya. Allah swt. berfirman,

lr " "{{lt-o.;!su

"Kerartn itu, ingntlah knntu kepttda-Ku, niscayo Aku ingat (puln)
kepadwru," (AI-Baqar ah [2] : 152)

Imam Bukhari meriwayatkan, daram hadits qudsi Alrah s*t. berfirman,

)\. )44-A r.>- r^ 4J))



t^t t o"'-l ,',,.
eJ P \-9\ ))

"Aku menurut prasongka lmmba-Ku kepada-Ku dnn Aku bersamnntla saat ia

mengingat-Ku likn in mengingnt-Ku dslsm dirinyn, Aku sknn mcngingatnyn

dolom Dzot-Ku. lika in trrcngingnt-Ku dnlnn perkuntpulnrt, rnnka Aku akon

mengingntntln dnlsrrt pcrkunrpulnn Vang lehih baik dori perkurnpulnnnyn.

lika ia mendeknt kepndn-Ku se-depa, mnka Aku sksn mcndeknt kepndnnrln se-

lnsta.lika in mendatnngi-Ku denganberjnlnn, mnkn Aku skan mendstongitrrya

derrgnn berscgcrn."t

Allah swt. memberi keistimewaan kepada ahli dzikir dengan menyebutnya

sebagai al-MufarridLn dan orang yang terlebih dulu masuk surga. Rasulullah

saw. bersabda, "Telah didahului al-Mufarridirn." Para sahabat bertanya,
"Siapakah al-Mufarridin itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab,

"Yaitu lelaki dan perempuan yang banyak berdzikir kepada Allah swt."'

HR Muslim.

Orang yang banyak berdzikir kepada Allah, merekalah sosok orang-orang

yang hidup dengan sebenarnya. Dari Abu Musa, bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

J o t . t, I o . i t, J s t t,

eQt , F' J, ;., f i ) s;-ilt . i., ',5 i +Jt Jt:'
"Perttntparnoafl orang ynng ingat kepndn Allah dnn orang Vnng tidak ingat

keTtndrt Alltth seperti orLlng Llong hidup dan orang yang nnti."3 HR Bukhari.

Dzikir merupakan pangkal semua amal saleh. Bagi orang yang mendapatkan

kekuatan untuk berdzikir, sungguh ia telah mendapatkan kasih-Nya.

Karena itulah, Rasulullah saw. selalu berdzikir kepada Allah swt. dalam

setiap keadaan dan kondisi. Beliau juga pernah memberi wasiat kepada

seorang lelaki yang bertanya kepada beliau, sesungguhnya syariat Islam

begitu banyak. Untuk itu, beritahukan kepadaku sesuatu yang benar-benar

HR Bukhari, kitab"at-Tauhid," bab "hrman Allah, surah Ali Inrran [j] : z8 dan surah
Al-Qiydmah [tSl : t6.lt+osl +Z.jilid r 3, hal: 395, 5o8, 5zr. Muslim,, kitab"adz-Dzikr wa
ad-Duh"'bab "a/ Hatstsu'ald Dzikrillhh," bab bab "Fadhlu Dzikri wa ad Dui' wa Khusni
adz-Dzsnni billAh." jilid IV , hal: z, tt, t2. Tirmidzi, dalam beberapa hadits yang berkaitan
dengan keutamaan dzikir. Ibnu Majah,, kitab "al-Adab," bab "Fadhlu adz Dzikr." [j792]
jilid II, hal: rz46 danbab"Fadhlu al-Amall' [:8zz] jilid II, hal: 255. Imam Ahmad dalam
Musnad Ahmad, jilid II , hal: z5r, 4o5,4r3,454,48o,482,5t6, 517, 524,534, dan 54o.
Artinya, setiap kali seorang hamba bersegera untuk mendekatkan dirinya kepada Allah,
maka Allah juga akan bersegera untuk menyambutnya.
kitab " adz-Dzikru wa ad-Duh"' bab " al,Hatstsu 'alii Dzikrillhh." jilid IV hal: +.
kitab,"ad-DaAwdri' bab "Fadhlu Dzikrilldh" jilid vII, hal: 329.

' a .-- ,'
g; ,,at Jl q. ) r)

.,;Ul ,rl1

.i.
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akan aku pegang?! Rasulullah saw. menjawab, "Hendaknya lisanmu selalu

basah dengan berdzikir kepada Allah swt."

Rasulullah saw. juga pernah berkata kepada para sahabat, "Maukah aku
tunjukkan kepada kalian amal yang paling baik dan paling suci di sisi raja
kalian; amal yangbisa mengangkat derajat kalian hingga pada tingkat yang
paling tinggi; amal yang paling baik bagi kalian dibanding dengan berinfak
dengan emas dan perak; amal yang paling baik daripada pedang yang kalian
tebaskan pada leher musuh kalian atau musuh kalian menebas leher kalian?"
Para sahabat menjawab, "Iy", wahai Rasulullahl' Rasulullah saw. lantas
bersabda, "Yaitu dzikir kepada Allah." HR Tirmidzi, Ahmad dan Hakim.
Hakim menyatakan bahwa sanad hadits ini shahih.'

Dzikir merupakan jalan keselamatan. Dari Mu'adz ra., bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

^11

"Tidaklah onak cucu Adsmheramril satu amqlan yang lebih dnpat menyelamat-

kannya dari sikss Allah seloin dzikir kepada Alloh swt."2 HR Ahmad.

t Dari Ahmad, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "sesungguhnya apa

yang kalian sebut dari asma AIIah berupa tqhlil, takbir dan tahmid akan
berputar-putar di arasy dan bergemuruh laksana gemuruhnya lebah. Satu

sama lain saling mengingatkan, tidakkah salah seorang dari kalian senang

manakala ia disebut dengannya (dzikir yang dibaca)?'t

Batasan dalam Dzikir

Allah swt. memerintahkan (kepada hamba-Nya) agar memperbanyak dzikir
(ingat) kepada-Nya. Allah swt. juga menyifati ulil al-bhb; orang-orang yang
selalu mengambil manfaat dari semua ciptaan Allah swt. yang dilihatnya dengan

sifat,"(yaitu) orang-orangyangmengingat Allah sambilberdiri atau duduk atau
dalam keadaan berbaring..." (Ali Imrdn [3] : 19r)

HR Tirmidzi, bab"ad-Dahwatl' lttzsl.jilid V' hal: 458. Ibnu Maiah,, kitab "al-Adab," bab
"Fadhlu adz-Dzikr." Irzgf ] jilid II , hal: i246. Hakim dalam al-tuiustadrak jilid I, hal: 495.
HR Ibnu Majgh, kttab " al- Adab." bab " Fadhlu Dzikril' Hadirs ini mauquf fterhenti) pada
sahabat \4qadz. jilid II, hal .n45. Begitu pula dengan riwayat yang ida dalam kitab
Muwaththa' jili I , hal: z r r. Ahmad jilid"V , lial: z j9.
HR Ahmad dalam kitab L,4ytfqd Ahmad jilid IV , hal: 268, z7r. Ibnu Majah, kitab "dl-
Adab," bab"Fadhlu at-Tasbih" Irsos] iilid'Il ,hal: rz5z.
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Mujahid berkata, Tidaklah seseorang disebut sebagai orang yang banyak

mengingat Allah sampai ia dapat mengingat Allah swt. di kala berdiri, duduk

dan berbaring.

Ibnu Shalah ditanya tentang batas (minimal) yangharus dipenuhi sehingga

layak disebut sebagai orang yang banyak berdzikir kepada Allah? Ibnu Shalah

berkata, "|ika seseorang selalu berdzikir dengan dzikir yang berasal dari

Rasulullah saw setiap pagi, dan sore, siang dan rnalam, setiap waktu dan setiap

keadaan, maka ia layak disebut sebagai orang yang banyak berdzikir kepada

Allah srvtl'

Dalam menafsirkan surah Ali InrAn ayat r9r, Ali bin Abu Thalhah berkata,

dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Allah swt. tidak mewajibkan suatu kewajiban

bagi hamba-Nya kecuali Dia memberi batasan yang sudah jelas dan memberi

maaf bagi orang yang berhalangan kecuali dzikir, karena sesungguhnya Allah

srt. tidak memberi batasan tertentu dalarn berdzikir dan tidak memberi peluang

bagi orang untuk meninggalkannya kecuali karena lupa. Kemudian Ibnu Abbas

berkata, berdzikirlah kalian kepada Allah saat berdiri, duduk dan berbaring,

di waktu malam atau siang hari, ketika berada di lautan atau di daratan, ketika

berada di rumah atau dalam perjalanan, ketika sedang sakit atau saat sehat,

ketika kaya atau miskin, ketika sendirian atau saat berada di tempat keramaian

dan dalarn setiap kondisi."

Dzikir merupakan Bentuk Ketaatan yang Menyeluruh

Sa'id bin labir berkata, Setiap orang yang melakukan ketaatan kepada Allah,

ia telah berdzikir kepada-Nya. Sebagian ulama salaf menyempitkan pengertian

yang umum ini dengan pengertian yang lebih khusus -di antaranya adalah Atha'-

Ia berkata, Majelis dzikir adalah majelis yang dipergunakan untuk mengkaji

masalah halal dan haram, bagaimana Anda menjual atau membeli, bagaimana

Anda berpuasa atau shalat, bagaimana Anda menikah atau melakukan cerai,

juga bagairnana Anda melaksanakan haji, dan seterusnya.

Al-Qurthubi berkata, Majelis dzikir adalah majelis yang dipergunakan

untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan saling rnengingatkan; majelis yang

dipergunakan untuk mengingat kalam Allah swt., Sunnah Rasulullah saw.,

kisah ularna terdahulu dan orang-orang yang saleh, mendengar petuah dari
para imam dan orangyang zuhud pada masa lampau, yang jauh dari perbuatan

bid'ah dan bersih dari segala keinginan duniawi dan sifat tamak.



Ad Adab Berdzikir bzs

Yang dimaksud dengan dzikir adalah upaya untuk menjernihkan jiwa, member-

sihkan hati dan menyibak segala rahasia. Inilah maksud dari firman Allah swt.,

l;5t$9r;i41i(,t 6t tiA\ cf;;'ati *str "t_r:,

"Dnn diriksrtlnh slwlqt. Sesunggulmyn slnlot itu rnencegalt dari (perbuatan-

perhuatan) keji dan nrungknr, Dnn sesunggultnyn rnengingot Allnh (shalnt) ndnlnlr

Iebilr hesar (keutarnannnya dari ibudnh-ihadah ynng lain)." (Al-Ankab0t [29]: aS)

Artinya: Pengaruh dzikir dalarn mencegah perbuatan mungkar dan keji lebih
besar dibanding dengan shalat. Sebab, ketika orang yang berdzikir telah mampu
membuka tirai yang menghalangi antara dirinya dan Tuhannya, dengan selalu

berdzikir dan mengingat-Nya, dan Allah swt. membentangkan cahaya-Nya, maka

keimanannya akan semakin bertambah dan keyakinannya akan semakin kokoh
sehingga bersemayam dalam hatinya kebenaran, dan dengan bersemayamnya

kebenaran, hatinya pun akan menjadi tenteram. Allah swt. berfirman,

@ 3.,trJ iW 6i p,"tri ;t f*.A*WW6 iii
"(yaitu) orang-orang yang berimnn dnn ltnti mereka nrcnjndi tenterant

dengan rnengingnt AIIalt. Ingatlnlt, hanya dengan mengingat Allah, hqti menjadi

tenternm." (Ar-Ra'd [13] :28)

Jika hati telah tenteram dengan bersemayamnya kebenaran, maka ia akan
menuju pada Dzat yang Maha Tinggi, dan akan menapaki jalan yang akan
menghantarkan kepada-Nya dengan tanpa tergoda oleh bujuk rayu hawa nafsu
dan dorongan nafsu syahwat.

Inilah yang menjadi dasar atas nilai yang begitu besar dan agung dari
dzikir dan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Satu hal yang tidak
bisa dicerna oleh akal adalah bahwasanya semua keistimewaan bersumber
dari beberapa kalimat yang diucapkan oleh lisan hingga mengakar dalam hati.
Allah swt. telah memberitahukan etika dan adab yang mesti diperhatikan saat

berdzikir. Allah swt. berfirman,

{ 5 Sr7-i C ji{\, [;ii i &ji i,fi 'q_, qitu; clj ltg
,tr.$rFi.,;K
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"Dan sebutlah (nams) Tulmnmu dalomlwtimu dengan merendahkan diri dan

rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suars, di uraktu pagi dnn petang, dan

janganlah kanru tennasuk ornng-orang yang lalai." (Al-A'rlf [7] :205)

Ayat di atas mengisyaratkan agar dzikir dilakukan dengan suara yang lirih,
tidak dengan mengeraskan suara. Rasulullah saw. pernah melihat sekelompok

orang yang berdoa dengan suara keras pada saat berada di tengah perjalanan.

Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada mereka,

t.- to. o 3 a

*,fx d;Jl J! l-:,G

"Wahai sekalinn manusia, Iirihknn suarn kalisn. Sesungguhnya kalian tidak

berdoa kepada Dzat rlnng tuli dan tidak ada. Sesungguhnt4a Dzat yang kaliatt

berdoa kepada-Nya adslah Maha Mendengar dan Dekat, yang lebih dekat dengan

snlah seorang dari kolian dsri leher (kudn) tunggangnnnya."l

Di samping itu, hadits dan ayat di atas juga mengisyaratkan agar pada saat

berdzikir hendaknya disertai dengan rasa harap dan cernas. Di antara adab

berdzikir adalah hendaknya orang yang berdzikir mengenakan pakaian yang
bersih, badannya suci (dari najis) dan memakai minyak wangi, karena hal tersebut

akan menambah semangat. Di samping itu, diupayakan agar menghadap ke arah

kiblat, karena sebaik-baik tempat duduk adalah yang mengarah ke arah kiblat.

Aniuran Berkumpul dalam Maielis Dzikir

Rasulullah saw menganjurkan kepada umatnya agar berkumpul dalam

majelis dzikir. Berkaitan dengan anjuran ini, ada beberapa hadits yang
menjelaskannya:

* Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Jika kalian berjalan dan
bertemu dengan pertamanan surga, maka berhentilah!" Mereka bertanya,
'Apa yang dimaksud dengan pertamanan surga?" Rasulullah saw. menjawab,
"Perkumpulan dzikir. Sesungguhnya di sisi Allah ada Malaikat Sayydrht
yang selalu mencari perkumpulan dzikir. Iika Malaikat sampai kepada

p e rku mp ul an dzikir t er s eb ut, m er ek a m e n gelili n gi ny a.",

t,t . J ro',i';i I tsp ;C;i *,*),,"rrr qli u

*,, * q;s:i a,j1 ui ry

HR BUkhari kitab "al-Jihdd," bab "Md Yukrahu min Raf i ash-shauti fi at-Takbiri." [2992] dan
I<ttab"ad-Dahwatl' bab"ad-Duh' tdzd'alh Uqbatan." [o js+]. Muslim ,'l<tab"adz-oiikri ia ad-
Duh' wa at-Taubah wa al-IstighfAr," bab" ktifibdbu khafdhi ash-shauti bi adz-Dzilvi," lz7o4).
HR Tirmidzi, kitab "ad-Dahwdt." lz,z+o, rz+rl, Iniam Ahmad dalam Musnad Ahmad .

iilid III, hal: r5o.

> q .--21'\
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Imam Muslim meriwayatkan dari Mua'wiyah. Ia berkata, Rasulullah saw.

keluar untuk menemui perkumpulan para sahabatnya. Beliau kemudian
bertanya, 'Apa yang membuet kalian duduk di sini?" Mereka menjawab,
"Kami duduk untuk berdzikir kepada Allah swt. dan memuji-Nya atas

hidayah yang telah dianugerahkan kepada kami dan atas tertambat Islam

dalam diri kami!" Rasulullah saw bertanyalagi, "Demi Allah, apakah hanya

karena tujuan tersebut kalian duduk di sini?" Mereka menjawab, "Demi

Allah, hanya dengan tujuan inilah kami duduk di sinil' Rasulullah saw

kemudian bersabda, "Ketahuilah bahwa aku tidak meminta kalian untuk
bersumpah atas prasangka pada kalian. Hanya saja, Malaikat Jibril datang

kepadaku dan memberitahukan bahwasanya Allah swt. mengemukakan

kebanggaan-Nya dengan kalian di hadapan para Malaikat."'

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri dan Abu
Hurairah bahwasanya mereka melihat Rasulullah saw. bersabda,

,r. j.o-,,or. 1 'zl. i","-.:. u .'J,i:;*-,-1\ #: L1j)-Jr + )l J-.1 f a\ i:fa:_; l.* 1t
' 

, o. ), r t,-1. ).,r..1, t oi,
3-t-e j,!J "I' f-A,) :j +;*Jl a4=r.r

"Tidaklalt strotu koum Lluduk untuk herdzikir kepada Allah, keuali Malaikat
aknn mengatlomi nrcreks, rslunnt (Allah) meliputi ntereka, ketenteromtm

ttrrun kepada trrcrekn dnn Alktlt ntenyebut ftrcreka di hadapan makhluk yang

be rnda di sisi-I'ly a. " :

Keutamaan Membaca Kalimat Tauhid (LiilAha lllallih)
yang Disertai dengan Keikhlasan

, Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
o, n, I oc r. o ! ' , a t 'g ' t

P _r- cL-.lJ' -,l.dl 4J r-*i )l lA; LS iut )! Jl ) + JU l"

.:U(r -;*l l- -rFr Jl
"Tirlaklnh seorang lutnrhn trcnlhaca, 'Tioda Tuhan selain AIIah,' yarlg disertat

dengan keikhlasan kecusli dibuka baginya pintu langit sampai menembus

HR Muslim,, kitab " adz-Dzikri wa ad Duh"' bab " Fadhlu ljtimh' ald Til\qwati al-Qurhn,"
iilid XVII, hal: zz. Tirmidzi, kitab "ad-Dahwht," bab " MA laa fi al-Qaumi Yajlisitna
Fa yad zk u r inall dh." I t6o tl.
HR Muslim,, kitab "adz-Dzkiri wa ad-Duh"'bab "Fadhlu ljtima' ald Tilaqwati al-Qurhn,"
iilid XVII, hal:,22.. Tirmidzi, kir.ab "ad-DahwdL" bab " Ma ldh Ji al-Qaumi yajlisAna
FayadzkurLnailhh." [t6oll.
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*

langit selanta dosn-dosa besnr di.iathi. "1 HR Tirmidzi. Ia menyatakan

bahwa hadits ini hasan gharib.

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabd a, "Perbaruilah

iman kalianl" Ada yang bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah,

bagaimana kami memperbarui iman kami?" Rasulullah saw. menjawab,
', t

"1r \l il ) tt u" r:F\
" P e rb any nkl ah m e n gu c apksn koliffi n t LdiI ffl m iII sll il t " l

|abir berkata bahwasanya Rasulullah bersabda,
,, I o -e J o'. . n I o'.

;u ri;r ,LeJr _|;;ij nr !l "j1 ! ,-f_ilr _1-;ri

"Sebaik-baik dzikir odolah ucapan Lfrildho illalllh don sebaik-boik doa adalnh

ucapotl nl-HamduliUAh." HR Nasai, Ibnu Majah, Hakim. Ia berkata

bahwa hadits ini shahih.

Keutamaan Tasbih, Tahlil, Tahmid, Takbir dan Dzikir yang lain

l. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

1 , 'o t ' o tt.iff: -^ilJ' ,rJl .ru"li itj*Jr J iu{t rL*-Ur c;b ji;"o- it:^Js

", .i : a.."'
-.-bJt alr i\.-:: t*"L.t at

"Dun kalimat yang rirrgan rli lisan tapi berat di timbangan drm dicintai

zat tlttrrg Mslu Kasih: Subltdnallilt wabihandihi, Sublwnallfrlil'Adztmi."3

HR Bukhari, Muslim dan Tirmidzi.

* Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "lika aku

mengucapkan kalimat: Subhanalldhi wal hamdulillhh wa ldilLhqilldh

walltthu akbar itu lebih aku senangi daripada apa yang ada di dunia."a

HR Muslim dan Tirmidzi.

H R Tirmidzi dalam beberapa hadits yang berbeda.
HR Ahmad dalam Musnad Ahmad j.ilid Il, hal: r8q.
HR Bukhari kitab,"al-Aiman wa an-Nuzr.ir," bab "Idzh Qila: Wallilhi Lh Atakallamu al-
Yaumi. " [6682. Kitab "ad-Dahwht," bab"Fadhlu at-Tasbifu!' [+6o6J dan kit^b"at-Tauhid,"
bab "Qaululldhi: Wanadha'l al-Mawazia al-Qisthi liyami al-Qiyamati. (Al-Ambiyii : 97)"
[Zs6:]. Muslim,, kitab " adz- l)zikri wa ad- Duh"' bab " Fadhlu at -Tahlil wa a! -Tasbih wa
ad-Duh. " lz6gCl. Tirmidzi, bab"ad-DalawAL" b697l.Ibnu Maiah,, kitab"al-Adab," bab
" Fadhlu at-Tasbih." lt8o6l.
HR Muslim,, kitab"adz-Dzikri wa ad-Du'h'," bab"Fadhlu TahIiIwa at-Tasbibwa ad-Duh'
I' ltl ltl. Tirmidzi dalam beberapa hadits yang berbeda-beda. bab " ad-Daawdt." [:8f r].

.1.
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{. Abu Dzar berkata, Rasulullah saw. bert anya,'Apakah kamu mau aku tunjukkan

u c ap an y ang dis enangi AIIah ? " Aku (Abu Dzar) menj awab, "B eritahukan hal itu

kepadaku, wahai Rasulullah!" Lantas Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya

ucapanyangpalingdicintaiAllahadalah:subhanallhhwabihamdihl'HRMuslim.

Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dengan redaksi, "Ucapan yangpalingdicintai

Allah adelah ucapan yangtelah diajarkanAllah swt kepadapara Malaikat-Nya,

yaitu: Subhdna rabbi wabihamdihi, Subhhna rabbi wabihamdihi."'

fabir berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang membaca:

Subhdnallkhil 'adzimi wa bihamdihi, maka akan di tanam baginya satu pohon

kurms surga."'HR Tirmidzi. Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Abdulah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Perbanyaklah

melakukan kebaikan yang tertinggal?" Para sahabat bertanya, 'Apa yang

dimaksud dengan kebaikan yang tertinggal?" Rasulullah saw. bers abda, "Yaitu

(membaca) takbir tahlil tasbih, tahmid dan kalimat tauhid, Ldildha illallhh."

HR Nasai dan Hakim. Ia mengatakan bahwa hadits ini sanadnya hasan.

Abdullah berkata, "Pada malam Isra', Rasulullah saw. bertemu dengan Nabi

Ibrahim. Kemudian diaberkatakepadoRasululhth, wahaiRasulullah, sampaikan

s alamku kep ada umotmu dan b er itahuknn kep ada merekn b ahw as any a debu surga

sangat harum, airnya tawar dan sangat luas. Dan sesungguhnya tanamannya

adalah knlimat: Subhhnalldh, al-Hamdulillhh, Lhildha illallhh dan Allhhu Akbar!\

HR Tirmidzi. Thabrani menambahkan, "Lhhctula walhquwwata illa billdh."

Rasulullah saw. bersabda, "Ucapan yang paling dicintai Allah ada empat,

yang dapat engkau mulai dari mana saja: Subhhnalldh, al-HamdulillAh, LA

ildha illallhh dan Allkhu akbar."n

Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah saw. bersabd a, "Barangsiapa yang membaca

dua ayat terakhir dari surah al-Baqarah setiap malam, maka keduanya

sudah cukup baginya.'t HR Bukhari dan Muslim.

Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya dalam bab " Surah yangpaling sedikit

di baca ketika shalat malam," kemudian Ibnu Khuzaimah menyebutkan

dua ayat terakhir surah AI-Baqarah.

HR Muslim,, l<ttab "adz-Dzikri wa ad-Duk, " bab "Fadhlu : Subhdnallhhi wa bihamdih." lzzZtl.
Tirmidzi dalam beberapa hadits yang berbeda-beda. Bab "'\yyul Kalilmi Ahabba llalldh." llSzll.
HR Tirmidzi bab"ad-DaawAL" b6g6)
HR Tirmidzi bab "ad-Dalawht." [r6s:]. Thabrani dalam kitab ash-Shaghtr dan al-Aushath.
HR Bukhari, krtab "al-Aimdn wa an-NudzLr." bab "Idzd QdIa: Wallhhi LA Atakallamu
al-Yauma... " Irg] Muslim,. lzzlrl Ibnu Majah,, kitab "al-Adab," bab "Fadhlu at-Tsbib:'
[38rr] Ahmad dalam Musnad Ahmad. jilid V hal: ro, 12,20 dan zr.
HR Bukhari, l<ttab"FadhAiI al-Qurhn," bab"Fadhlu Surah al-Baqarah." jilid VI, hal: 7r3.
Muslim,, kitab "Shalhtu al-Musdfirina wa Qasrih6," bab" Fadhlu al-Fatibah wa Khawhttmi
al-Baqarah," jilid Vf , hal: 9r.
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.i. Abu Sa'id berkata, Rasulullah saw. bersabda,'Apakah salah seorang dari
kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Qurhn?" Para sahabat merasa

berat jika harus membaca sampai sepertiga Al-Qur'an seraya berkata,
siapa yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah
saw bersabda, "(membaca) Allah, Dzat yang esa,' sepertiga Al-Qurhn.",
HR Bukhari, Muslim dan Nasai.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang

membaca:

"Tidsk adaTuhan selsin Allah, Dzat yang esa dan tiada sekutu bngi-Nyn. Bagi-
Nya semun kernjaan, dan bagi-Nya segala puji, Dzat yang menghidupkan dan

memstikan dan Dzat yang Mahn Kuasa ntus segala sesuatu," sehari sebanyak

seratus kali, mnkabaginya sama dengan memerdekaknn sepuluh budsk, dicatat
baginya sepuluh kebaikan, sepuluh kejelekannya dihapus, dis skan terjaga dari
gangguan setan pada hsri itu sampai sore luri, dan tidak ada orang yang lebih

utqma darinya kecurili orang yang (membaca) lebih banyak 3 HR Bukhari,
Muslim, Tirmidzi, Nasai dan lbnu Majah.

Imam Musim, Tirmidzi dan Nasai menambahkan,"Dan barangsiapa yang
membaca Subhhnallhh wabfuamdihi, sebanyak seratus kali, maka semua

dosanya akan dihapus meskipun laksanq buih di lautan."

Keutamaan lstighfar

Anas berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, Allah swt.
berfirman,

) ;-F; 
^iJl U 4J! )

. 
.' .n,

/o -lJ9 , ^i lJtJ' t)

,(

t . , '.
JJr U.rtir Y; -F Jtt L 

',Ie 
3U .-"yi ?,;ti e-j' U.:X) ;)l :-:r t

Maksudnya adalah membaca surah Al-Ikhlas.
HR Bukhari, kitab"Fsdhhil al-Qur'an," bab"Fadhlu eul H(Jwallhhu ahad." Mluslim,, kitab
"Shalatu al-Musafirina wa Qasrihh." bab "Fadhlu Qirhati: QuI HUwalldhu ahad." Nasai,,
kitab " al- lft it Ah." bab " I a mi' I Ma I Ah f Al - Qurhn ;' iilid II, hal: r 7 r .

HR Bukhari, kita6"ad-Da'awat:'bab" Fadhlu at-T;hlil," iilid VIIL hal: 328. Muslim,, kitab
"adz-Dizkri wa ad-Duh' wa at-Taubah wa al-lstighfar]'aia" raantu Tailil wa at-Taibih wa
ad-Duk," jilidXVIII,hal: r7, jilidll,hal: rz48.Nasai, dalamsunanal-Kubrdkitab,"'Ama
al-Yaumi wa al-Lailah." [9853]jilidVI, hal: 7r5. Tirmidzi"Abw^buad-Daawdt,"bab"Duhu
an-Naby!' [3553] Ibnu Majah,, kitab"al-Adab" bab"Fadhlu Lhilhha illdh." Ahmad dalam
Musnad Ahmad, jilid V hal: 4zo.
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'.n -,- .o ,.i:.. . t t ' ' , rt "':-.',.'-gUI ;;l ,jt tJ JUi !; -U r"f-e .2';;t t J 'L-Jr rus :ij;> 4 ;J ;)i
'.1 .r:.,..,', ,(":\r1,", i:j.., .:. ' ' 'i
o fb \-4:r a. Ju*) .?- G -/- , .-f.*! 3 \6 -;rlr -t'n u4i I

l'*rrr, orot ,rru aaorri,'tiaonnt ,,t;;r; berdoa do, *rnghrrrp t'rp',oa, xu,
kecuali Aku mengnntpunimu stus closa-dosa yarLg ada pada dirimu dnn Aku tidak

memedulikannya. Wahai snak cucu Adnm, sekiranya dossmu sudah mencapai

langit dan engkau memohon ampunkepada-Ku, pasti Aku mengampLtnintu dan Aku

tidak memedtilikannya. Wnlni ansk cucu Adsm, sekiranya engknu mendatangi-

Ku dengan membsws dosn selucrs bumi, kemudian engkau bertemu dengan-Ku

tanpa menyekutukan-Ktr dengnn yang lain, pasti Aku okan menemui-Mu dengan

nntpunnn."t HR Tirmidzi. Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan gharib.

Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa

yang senantiasa beristigfar (memohon ampun), maka AIIah akan melapangkan

semua kesedihannya, memberi jalan keluar atas segala kesempitan dan Allah

ekan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka."'HR Abu Daud, Nasai,

Ibnu Majah, Hakim. Ia menyatakan bahwa hadits ini sanadnya shahih.

Dzikir yang Pahalanya Dilipatgandakan

l. fuwairiyah berkata bahwasanya Rasulullah saw keluar dari rumahnya

kemudian Rasulullah saw. kembali setelah melakukan shalat Dhuha yang

saat itu fuwariyah sedang duduk. Rasulullah saw. kemudian berkata, "Engkau

masih pada posisi yang sama ketika aku berpisah denganmu?" |uwariyah
menjawab, "Iya." Rasulullah saw. bersabda, "Sungguh aku telah mengatakan

setelahmu empat kqlimat sebanyak tiga kali yang jika ditimbang dengan apa

yang engkau ucapkan sejak dini hari, tentu akan menyamainya: yaitu,

 iLIf >ts'|+;"; aL)g a*i \^b)) 4il;:'tp o-r-l--J.,ur rlij-l
"Molw Suci Allah dnn segala puji kepadn-Nyn sebanyak hitungan makhluk-

Nya dnn keridlnan padn Dzat-Nya, tirnbangnn arasy-Nyn dsn tinta (untuk

menulis) kalimat-Nya."r HR Muslim dan Abu Daud.

HR Tirmidzi, l<ltab" AbwAbu ad-Dahwit" bab" Mh lhh f Fadhli at-Taubah wa al-Istigt'dr." ft7721
HR Abu Daud,, kitab "ash-Shalhh," bab "al-Istigfdr" jilid II, hal: 85. Nasai, dalam Saran
al-Kubrakitab"al-Yaum wa al-Lailah. " Iroz9o] jiiid VI , hal: rr8. Ibnu Majah,, kitab "al-
Adab."bab"al-Istigt'ar," jilid II, hal: rz54.
HR Muslim,, kitab " adzDzikru wa ad-Du'h"' bab " at-Tasbih awwalan Nahdri wa 'inda an-
Naumi." [79] secara ringkas. Abu Daud, kitab " ash-Shalhh," bab " at-Tasbih bi al-Hashh,"
jilid II, hal: 8 r. Ir 5o3] Tirmidzi " Abwdbu ad-Dahwdt." [3 5 5 5. Nasai, " Amalu al-Yaumi wa
al-Lailah."156. Ibnu Majah,, kitab"al-Adab," bab"Fadhlu at-Tasbih." lt8o8l
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Rasulullah saw. bertemu dengan seorang perempuan yang di tangannya

terdapat batu kerikil yang digunakannya untuk menghitung bacaan tasbili.

Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, 'Aku akan memberitahukan

kepadamu satu hal yang lebih mudeh atau lebih utamo dari apa yang engkau

lakukan sekaratrg. Yaitu nremberca:

rt---f -fr!, J ii-'- f. >-t-e.1r rt-.--f .LJt J jl-- l- r-t-e r11 if-^.-
, . . . t. "4.i*j J rU! J- 'f\ ar r-io I u >-r.r.^1r .rl'-.*r.Uj J i].- \- -:-r-e "ir'

, ,'r"', o ,,r1 , . . to r "' ., , , ' ro

+, e nt, ,'l ;"-* \) JF U +, e "irr U dl U rLl, -F" n

"Moha Sttci Allnlr seltnnvnk tnokltluk ynng ndn di lnngit. MnlM Suci Allnlr

sebanynk nwkliluk tlatrg ndt di bumi. Mshn Suci Allth sabnnynk ntnkliluk

yang adn di nntnrs ke kedunnytt. Mnlm Suci Allah, sebnnyak npa tlang tclalt

diciptn. Allnlt Mnln Bcsnr sepe rti itu. Segala puji bagi Allah seperti itu, Tiadtt

Tilnn selnitr Altah seltt'rti itu, tisdtt dLtya datt kekuntnn sclnitt Allnh stltcrti

itu." }IRAbu Daud, Tirmidzi, Nasai,Ibnu Majah dan Ahmad. Hadits

ini shahih dalam syarat Imam Muslim.

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. pernal-r menceritakan kepada mereka,

'Ada seorang harnba Allah yang mengucapkan:

.,',ii' or' r .r o lrr r .'liI;U"L 
"bJ: 

# i J )r*j Ji* L^f -ri--tr :lJ u; \.

"Woluti Tulnn, bngi-Mu segnla puji scbngairrnnn Inrlaknya kcmulinan Dznt-

Mu dnrt ktagwtgnn kerajaan-Mu." Pnlutla dnri knlhnst tersehLtt sernakin

Itesar sehilrggs ke dua Malttikat tidak tnengetnhui npo ynng trrcsti trrcreks tulis.

Kemudinn kedua Maloikat tersebut nrcnghndnp kepadt Allnh lslu berkattr,

Wahai Tilutn kami, sesungguhnyLt lnmba-Mu telah mengucapkan kslinnt

t1ang kami tidak rnengetnlrui hagttinnrn kanti mertcntatrtyaT Allslt -Dznt yang

lehih ntengctalrui npa ynng diucnpknn hnmba-Ntya- bertantla kepodo Mqloikst,

'Kolinmt apa Vang diucnpkan lnrnbn-Ku?' Keduo Mnktikat menjautab, 'Wshni

Tultn, sesunggulmyn luurrbn-Mu telilt nrcrtgttcnpkart, 'Wslrni Tulnrt, bngi-

Mtr segala ptrji sebagairinno la1oktlyn kuruliann Dzot-Mu dan keagungnt

kerajnan-Mu.' Allalt kernudion berfinrnn kepadn kedus Malsikat tersebut,

'Catntlah npa vtntg tclnlt diucafl<nn luunba-Ku snntpai in bertentu dengnt-Ktt

don Aku yang akon menthnlasnya.'i HR Ahmad dan Ibnu Maiah.

' HR Ibnu Majah,, k\tab"al-Adab," t:ab"Fadhlu Hitmidain." jilid II, hal: rz49
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Keutamaan Menghitung Banyaknya Dzikir dengan Jari-iari

Yusairah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda,"Hendaknyakalianmembacatahlil,

tasbih dantakdis.langanlahkalianmelupakannya sehinggakalian tidakmendapatkan

rahmat, hitungkah dengan jari-jari karena ia akan ditanya dan bisa berbicara."'

HR Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud dan Hakim dengan sanad shahih.

Abdullah bin Umar berkata, aku melihat Rasulullah saw. menghitung baca-

an tasbihnya dengan (jari) tangan kanannya.'HR Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah

dan Abu Daud.

Ancaman Bagi Perkumpulan yang tidak Berdzikir dan membaca
Shalawat kepada Rasulullah

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

a. " . " ":- :,.):,, - o,, ',- ,"i -' "',. ' a;t:; W itt U d, J't.J5" :; 4 ,b\ ,::Fa I trl;

't;,V is vr ^+ at tr;t { a* ee * c

,Vt,r v:i; ^f; r\t \l ,tri .p A\ Ti ?t 6"+
' o / , / t , l'o

;'; ^l; itt il At f t;
"Tirlqklah suatu kaum rluduk pada perkumpulnn dsn tidak'berdzikir kEada Altah,

makabaginya adalah keruginn. Tidr*lah seseornng menapaki jalan dsn tidak berdzikir

kepndn Allah, kecunli baginya adalah kerugisn. Tidaklah seseorang berbanng di qtns

dipannya den ia hdak berdzikir kepada Allah, kecunli baginya adalah kerugian." Dalam

riwayat yang lain dengan redaksi, "Kecunli bagi mereka adalah kerugian meskipun

' HR Abu Daud,, kitab "ash-Shalhh," bab "at-Tasbih bi al-Hashd." Ir5or] jilid II , hal: 8r.
Tirmidzi dalam beberapa hadits, bab "Fadhlu Ld Haula waliquwwata illh billdh." llSql

' HR Abu Daud,, kitab "ash-Shaldh," bab" at-Tasbih bi al-Hashd." Ir+99]. Nasai,, kitab "as-
Sahw i," bab " Aqdu at -Tasbih." I r 3 5 4] Tirmid zi, bab " a d - D ah w ht' I j 4 t t)I HR Tirmidzi dengan redaksi "Tidaklah suatu kaum duduk di perkumpulan ..." bab "Mh
ldAllah swt.fi al-QaumiYajlisAna waldYadzkurAnallilh." Ir6o+] Abu Datd,kitab" al-Adab,"
bab "Kardhiyyatu an Yaqttla ar-Rajulu min Majlisihi wald Yadzkurulldha." l+8s61 Nasai,
dalam Sunan al-Kubrdl<iab"'Amal al-Yaumi wa al-Lailah." jilid VI, hal: ro7. Imam Ahmad
dalam Musnad Ahmad, jilid II, hal: 432,446,453,48r, +8+, +gs, +zz.
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"Tidaklah suatu kaum duduk (berkumpul) dsn tidnk berdzikir kepada AIIalt

serta tidak membaco shalat kepadn Rasulullah, kecunli bagi merekn adalnh kerugian

pada hari kiamat."3 HR Tirmidzi. Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Imam Ahmad meriwayatkan dengan redaksi,

A \]', i. G',(J-Qt.)J..:
",: ,. .r
^lg 4il -l Jl ,<rl\' ) a>' -r



mereka masuk ke dalam surgn atas pahala (dari annl yang dilakukannya)."

Dalam kitab Fathu al-Allhm disebutkan bahwa hadits ini dapat dijadikan
sebagai dasar atas wajibnya berdzikir dan membaca shalat kepada Rasulullah
saw. dalam perkumpulan apalagi jika kata tiratan (rugi) ditafsirkan dengan

bentuk siksaan. fadi kata 'taratan'bisa diartikan rugi atau siksa, dan siksa ini
tidak diturunkan kecuali jika ada kewajiban yang ditinggalkan atau melakukan
sesuatu yang dilarang. fadi, kalau dilihat dari sisi redaksi, yang wajib dilakukan
pada saat duduk dalam perkumpulan adalah dzikir dan membaca shalawat.

Dzikir Kafiratul Mailis

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabd a, "Barangsiapa

yang duduk di suatu perkumpulan yang di dalamnya terdapat pembicaraan yang
tidak bermanfaat, dan sebelum ia berdiri dari tempat duduknya, ia membaca,

, t: , .;' .a o. t,o. oi

-D! -,_;i: !'jl)i Ji !l i1 I ;i r*;i :t-,";': "A,.:L;u.;

"M{fua Suci Atlah. Yn Allcilt, ,rgA, puli bagi-Mu. Aku berssaksi baluua tidsk ada

T ulun selain En gkau. Aku mem ohon ompun kE a da-Mu dsn aku b ertaubat kep ada- Mu, "
kecuali Alleh swt. akon nrcnutupi apa yang terjadi dalnm perkuntpulan tersebut.l

Apa yang Harus Dibaca setelah Menggunjing Orang Muslim?

Rasulullah saw bersabd a," Sequngguhnya tebusan dari menggunjing adalah
hendaknya engkau memohonkan ampun kepada orang yang telah engkau gunjing.
yaitu dengan membaca,

'^S'r1V,"4,
"Ya AIIah, ampunilalt {*u dan dia (orang yang tetah cligurtjing).",

Pendapat yang dipilih adalah, sesungguhnya permohonan ampun
yang ditujukan kepada orang yang telah digunjing dan dengan menyebut
segala kebaikannya bisa menghapus dosa menggunjing sehingga tidak perlu
memberitahukannya kepada orang yang telah digunjing.

' HR Tirmidzi"AB-Whbu ad-Dalawdt," bab "Md Yaqfrlu Idzii edma min Mailisihi." jz68l
Nasai, dalam Sunan al-Kubra,kitab"AmaI al-Yaumi wa al-Lailah," jilidVl, lial: r.o5.l-a-
Ahmad dalam Musnad Ahmad, iilid II, hal: +s+.

' Jbnu Jauzi mencantumkannya dalam al-Maudhihat,jiid II, hal: 3o7. Imam Ghazali dalam
kitab al-Ihya"jilid III, ha]: zt7.



DOA

Perintah untuk Berdoa

Allah swt. memerintahkan kepada umat manusia agar berdoa

kepada-Nya dan merendahkan diri di hadapan-Nya. Allah swt. juga

berjanji kepada mereka untuk n-rengabulkan doanya dan rnemenuhi

permintaannya. Berikut ini, beberapa hadits Rasulullah saw. yang

menjelaskan tentang perintah untuk berdoa:

{. Imam Ahrnad dan penulis kitab Sunan meriwayatkan dari Nu'man bin

Basyir bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya doa odalqh

ibadoh."' Kemudian Rasulullah saw. membaca,

;"u!(s"a"iiLK$6;Iiz-;:3u;
{O <D\;&i+t;c;e,

"Dsn Tulnnrrru lterfinrmn: 'Berdoslalt kepndn-Ku, niscnya sknn Ku-

p e rke n a nk n r t b n gint u . S e s u n g gu l t rt V a o r on Fi-o r a n g V s n g r n e ntl o nilt on gknn

diri tlsri rnuryentbabKu nknrt tnssuk rrcrtlko lnhnnnmn dttltttn kendnnrt

hina dina." (chafir [a0] :60)

n Abdurrazzak meriwayatkan dari Hasan, bahwasanya ada beberapa

sahabat Rasulullah saw. yang bertanya kepadanya, di mana Tuhanmu?

Kemudian Allah swt. menurunkan ayat,

' HR Abu Daud, "Fi Tofrighi Abwiibi al-Witr," bab "ad-Du?" lrCt6. Tirmidzi "Fi Abwhhi
Tafsiri al-Qurhn: Surah al-Mukmin". ftq,l dan" Fi Abwdbi sd-Dahwdt." [3596] Nasai, dalam
Sunan al-Kubra. Ir ra6a, jilid VI, hal: 45o. Ibnu Majah, kitab"ad-Duh,bab"Fadhlu ad-Duh"'
f t8z8l jilid II, hal: 268. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad jllid IV, hal: 267, z7 t, 2.76.
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@ !r; 6yg:ti,";;.".#Z; jg e cs2t-5,1JtuA,6i:
"Dan apabila hambq-hnnfuu-Ku hertanya kepndnntu tentang Aku, maka
(jauablah), belrcttasanve Akr atlnlnh deknt. Aku nwtgabulkart perrnohonat

orang yang berdoa npnbila in mcmolrcn kepadn-Ku," (Al-Baqarah [2] : 186)1

* Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda,

,G-lt ,.;6 nr .rtr
"Tidnk ndn Sebngtri landesutr tttas lnl ini sdnlnh sesutttu tlang lebilt mulin di
sisi Alloh selnin doo.")

* Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda,

,w1\ €;r"rlr ;<j; o{t:;-lrrli 't:-';,iJl .^-J; ti;; y
"nnrrngri)po yattg in'girt ngar AIInh ,rirngrUuttt'on prrr,rnlroriornya pada snat

dslnm kontiisi tluttg bernt dnn dnlsm kesdnttn tcrjepit, lrcndaknyn in mcnryer-
bantlnk berdos di kttls lnpang (senang).",

'i' Abu Ya la meriwayatkan dari Anas dari Rasulullah saw. yang diriwayatkan
dari Tuhannya, Allah. Dia berfirm an,'Ada empat perkqra: Satu untuk-Ku,
satu untukmu, satu di antare Aku dan kamu dan yang satu antara kamu
dan hamba-Ku. Adapun yang untuk-Ku adalah hendaknya kamu tidak
menyekutukan Aku dengan apapun. Adapun yang satu untukmu adalah,
bahwa apapun yang kamu lakukan, kamu akan mendapatkan balasannya.
Adapun yang ada di antara Aku dan kamu adalah doa, kemu memanjatkan
doa dan Aku akan mengabulkannya. Adapun satu yang ada di antara kamu
dan hambo-Ku adalah ridhamu kepada mereka, adalah ridhamu pada
dirimu sendiri.",

t Dari Rasulullah saw. bahwasanya beliau bersabda,

1io- o1 o-
Jt* d;r

JI"ditt -t.t"l k"rena berasal dari riwayat Hasan. Dan hadits mursal termasuk bagian dari
hadits dhaif. Ibnu Katsir mencantumkan dalam kitab tafsirnya, jilid I, hal: 4oo.' HR Tirmidzi" Fi Abwkbi ad-Daawht'an Rasililldh," bab " ttta Ja fi Fadhli ad-ouh"' lzsgtl
!\1Vaja!r, "Fi Kfibi ad-Duk"'bab"Fadhlu ad-Duh"'tjazel ;itid II, hal: rzs8.r HR Tirmidzi"Abwhbu ad-Dalawdt'an Rasttlilldh." bab "Mri lah anna Da'wata al-Muslim,
Mustajiibah." $6o61

' HR Abu Ya'la dalam Musnad Abu Ya'la.Yangmenahkik mengatakan bahwa hadits ini dhaif
karena lemahnya Shaleh bin Basir al-tr,,tary,-jilid V, hal: r43."
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"Siapn yang tidak trrcminttt kepnda AIIsh, Allalt nmrnlt kepadanya,"l

Aisyah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabd a, "Suotu bahaya tidak
akan terlepas dari takdir. Doa bermanfoat atas sesuatu yang telah terjadi dan

yang belum terjadi. Sesungguhnya di saat bala turun dan bertemu dengan

doa, maka keduanya saling mendorong hingga kiamat tiba.", HF.Bazzar,
Thabrni dan Hakim. Ia mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih.

Salman al-Farisi berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

; il r;' ; it tr.r-'i' t1 ,u;j' ;, 1

"Tidnk ndn yang daptat nrenolak qodok (ttlkdir) kecuali doa dtln tidak ada yang

dapat trtenantbslr umur kecusli ttmnl keboikart.") HR Tirmidzi. Ia mengatakan
bahwa hadits ini hasan dan gharib.

t Abu Uwanah dan Ibnu Hibban berkata bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "lika salah seorang dari kalian berdoa, hendaknya ia memperbesar

harapan, karena tidak ada sesuotu yang semakin berlipat di sisi Allah."a

Adab dan Etika Berdoa

Saat berdoa, ada beberapa adab yang harus diperhatikan, di antaranya
adalah:

r. Selalu menjaga (makanan) yang halal..

Al-Hafidz Ibnu Mardawiryah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
'Aku membaca ayat ini di hadapan Rasulullah saw.

/R ,./ .t/
\lr'1^ ... L Jt\

"Wahtti seksliar nutnusia, maknnleh ynng halal lagi baik dnri apn yang

terdapat di burni,"(Al-Baqarah [2] : 168)

Sahd bin Abu Waqash lalu berdiri dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai

Rasulullah, Berdoalah untukku agar doaku dikabulkan Allah swt.. Rasulullah

Jt:6;ni c\r&,l"et6y

HR Tirmidzi " Fi Abwibi sd-Daawdt 'sn RasLlilldh." lzsstl Ibnu Maiah, kitab " ad-DuA"'
bab"Fadhlu ad-Duk"' [3827] jilid II, hal: r258.
HR Hakim dalam al-Mustardak, jilid I,hal: q9z. Khathib al-Bagdady dalam Tarikhnya,
jilid VIII, hal:.4_53.. Ibnu )auzi_merigatakan, haiits tidak bisa dijaiika; sebagai pegangan.
Lihat dalam al'IIaI al-MutctnAhiyati, jilid II, hal: 8+:.
HR Tirmidzi kitab "al-Qadar" bab "Lh Yaruddu ad-Dult' Illh al-eadar." Hakim dalam
al Mustadrak.lilid I. hal: +sr. Syekh Nasiruddin Al-AIbani menyarakan bahwa hadits ini
shahih. Lihat dalam kita ash-Shahiluh.hal: r54
HR Ibnu Hibban dalam shahihnva.
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saw. kemudian bersabda, "Wahai Saad, makonlah makanan yang haram,

maka doamu qkan dikabulkan. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di
genggamannya, sesungguhnya orang yang memasukkan satu suapan dari sesuotu

yang haram ke dalam perutnya, ibadahnya tidak akan diterima selama empat

puluh hari. Siapapun dari hamba-Ku yang dagingnya tumbuh dari sesuatu yang

haram dan dari hasil riba, maka yang lebih pantas baginya adalah neraka. ",

Dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam kitab Shahih Muslim, dari Abu
Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda," Wahai sekolian manusia,

sesungguhnya Allah baik den tidak akon menerimo kecuali sesuatu yang

baik. Dan sesungguhnya Allah swt. memerintahkan kepada orang-orang
beriman sebagaimana Dia memerintahkan kepada para utusan. Kemudien

Rasulullah saw. membaca,

'U6k6. ;LW',fuS 4)i'e',9 jni eV
"Hoi resul-rnsul, rrmknnlalt tlsri makanan ynng baik-bnik, dnn ke rjnknnlttlt

amnl ynng salelt. Sesunggulmyn Aku Mnln Mengetaluti npa tlnng kamtL

kerjaknn." (Al-Mukminfrn [23] : 51)

Dan firman Allah,

"Hni ornng-orang vang berinnn, mnknnlah di antsrn rezeki yang bnik-bsik
ynng Knmi berikrnr keytndontu," (Al-Baqarah [2]:172)

Kemudian menyebut seorangyang telah begitu jauh melakukan perjalanan,
rambutnya tidak terurus dan penuh dengan debu, makanannya haram,
pakaiannya haram, diberi makan dari sesuatu yang haram kemudian ia

mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhan, wahai Tuhan.

Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan..

2. |ika memungkinkan, menghadap ke arah kiblat.

Rasulullah saw pernah ke luar rumah untuk shalatistisqa, kemudian beliau
melakukan shalat istisqa'dan berdoa seraya menghadap ke arah kiblat.l

Disebutkan oleh al-Haitsami dalam kitab al-Majma'. Thabrani dalam kitab ash-shaghir.
Daiam hadits.initerdapat_rarvi yang tidak aku kenal. Lihat dalam kitab Majma' az-Zawdid.Dl
antara sanad hadits ini adalah Husain bin Abdurrahman al-Ihtiyathi. adz Dzahabi berkata
dalam kitab a/ -Mizdn, dia bukan orang yang thiqah. Azdi mengaiakan, bisa saja aku katakan
dia adalah seorang pendusta.
HR Muslim, kitab "az-Zakrit," bab "al-Haststu ala ash-shodaqoh wa anwhihh wa annhd
Hijabun Min an-Ni)r." jilid VII, hal: roo. Tirmidzi kitab"Fi'Abwibi Tafsiri al eurhn, jt74l
lmam Ahmad dalam Musnal Ahmad.
HR Abu Daud, kitab " ash-Shalht," .bab".Ayyu waqtin Ridiiuhu ldzii istasqii." Ir66, r67] jilid
I, hal: 3o3. Nasai, kitab "al-lstisqh"'bab"Math YahLlu al-Imhmu Ridhahu." dan bab 

i'Raf 
u
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3. Memperhatikan waktu dan keadaan yang memiliki keutamaan.

Di antara waktu dan keadaan yang memiliki keutamaan adalah hari Arafah,

bulan Ramadhan, hari furr-r'at sepertiga malam terakhir, waktu sahur, saat

sujud, saat hujan turun, waktu antara adzan dan iqamat, ketika bertemunya

tentara (dalam peperangan) dan ketika dalam keadaan sedih.

Abr.r Umamah berkata, Rasulullah saw. ditanya, "Wahai Rasulullah,

kapankah doa paling didengar Allah?" Rasulr"rllah saw. menjawab,"Ketika
dipanjatkan di keheningan malam yang terakhir dan seteloh shalat fardhu."'
HR Tirmidzi dengan sanad shahih.

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,"Posisi ynng

paling dekat ontara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia
sedang sujud. Mako, perbanyaklah berdoa karena ada harapan besar untuk
dikabulkan."' HR Muslim.

Mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak.

Abu Daud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ketika ada masalah,

hendaknya engkau mengangkat kedua tangan (saat berdoa) hingga

sejajar dengan pundak. Saat memohon ampunan, hendaknya engkau

memberi isyarat dengan jari telunjuk. Dan saat berdoa, hendaknya engkau

menj ulurkan kedua tangan."l

Diriwayatkan dari Malik bin Yasir, ia berkata bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "lika kalian meminta, maka memintalah dengan bagian dalam

telapak tangan kalian dan jangan kalian memints kepada-Nya dengan

bagian luar telapak titngan kalian."o

Diriwayatkan juga dari Salman, bahwasanya Rasulullah salv. bersabda,
" Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Dzat yang Hidup dan Mulia, Dia malu
jika hamba-Nya mengangkat tangan (baca: berdoa) kepada-Nya dan Dia
membiarkannya dengan tangan hampa.",

-ulI*A*Yo,1ahufaI-lstisqi",jilidIIi,hal:r57,r58.Tirmidzi,.FiAbwhbigs-SaJar''bab,,Mh

lhhfl Shalhti al-Istisqh"' [5 53] Ath-Thahawi jilid I, hal: r9r, r9z. Shahih Ibnu'Khuzaimah.
fr4o5, r4o8l. Ibnu Hlbban. [6o3]

' HR Tirmidzi"Fi Abwiibu ad-Dahwdt'an Ras|Iiilih." [:Z:o]
' HR Muslim, kitab "ash-Slnlkh" bab " Md Yuqiilu 'inda RukA' wa as-Sujild " jilid IV , hal:

zoo. Abu Daud kitab "ash-Shalhh" bab"ad Duh'fi ar-ruki' wa as Sui1d. " [8zsl Nasai,
kitab "al-IfiitAh" bab "Aqrabu Mh Yakinu al- Abdi minallah," jilid II. hal: z.26.

r HR Abu Daud, kitab " ash Shaliih" bab " ad-Duh"' Ir+8s] jilid II, hal: 79.r HR Abu Daud, kitab " ash-Shalhh" bab " ad-Duh"' Ir+86] jilid II , hal: 78.

' HR Abu Daud, kitab "asft- Shalhh" bab" ad-Duh"' Ira8S] jilid II, hal: 78. Tirmidzi"Abwdbiu
ad Dahwiit." [379] Ibnu Majah, kirab "ad-DuA"' bab "Raf'ul yadaini Jt ad-Duh"' ]856,
jilid II, hal: rzTr
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5.

I

l

I

Hendaknya dimulai dengan memuji Allah dan membaca shalawat kepada

Rasulullah.

Abu Daud, Nasai dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dan hadits ini
dinyatakan shahih dari Fadhalah bin Ubaid bahwasanya Rasulullah sarv.

mendengar seseorang yang berdoa dalam shalatnya dan ia tidak memuji

kepada Allah dan tidak membaca shalawat kepada Rasulullah, kemudian

beliau berkata kepada, "Begitu cepat doanyc." Setelah itu, Rasulullah saw.

memanggilnya dan berkata kepadanya, "Jiko soleh seorang di antaro kalian

berdoa, hendaknya ia memulai dengan memuji Allah, membaca shalowet

kemudian memanjatkan doo sesuei yang dinginkan."'

Berdoa dengan hati yang khusuk, rendah hati, menampakkan kemiskin-
annya, bersuara lirih.

Allah swt. berfirman,

( W Ajr6 E;C"46\; efi-, :Gs;
"Dnn jnngnrilah knntu rrtcngcrnskan sunrnnu dcrlnn slnltrtrrru dsn jnngnnlLtlr

puln tnarendnltkannrla dnn cnrilalt jnlat tengnh di orttnrn kcdun itLL." (Al-Isra'

[17] : 110)

/74r / '5\ U-713y",'i;(r6"&.5v,i'' {->:t- 7-z--.-i--

"BerLloslsh kepndn Tulnnmu tlengnn bercntlslr diri dnn suaro Llang lerrLhut.

Sesurrggultntln Allnlt tiddr mcnyukoi orang-orong VanF: melanpnui bntns."

(Al-Arif [7] : s5)

Ibnu lari mengatakan, Todhorruan artinya adalah dengan merasa rendah,

merasa tenang dengan melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Khafyatan artinya

adalah dengan hati yang khusuk, hati yang yakin atas sifat dan ketuhanan

Allah serta tidak disertai dengan keinginan agar dilihat orang lain.

Dalam kitab Bukhari dan Muslim disebutkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ia

berkata, Banyak orang yang mengeraskan suaranya ketika berdoa. Kemudian

Rasulullah saw berkata kepada mereka, "Wahai sekalian manusia, lirihkan
suara kelian. Sesungguhnya jalian tidak berdoa kepada Dzat yang tuli dan

gaib. Kalian berdoo kepada Dzat yang Maha mendengar dan Maha melihat.

Sesungguhnya Dzat yang kalian berdoo kepada-l,lya lebih dekat dengan salah

HR Abu Daud, kitab "ash Shalhh" bab "ad-Dud, Ir+8rl jilict lI , hal:77o. Nasai, kitab
"os-Sahwi" l:ab "at-Tarn.iid wa sh'shalith 'ala an-Nabiy Ji ash-Shalah," jilid III , hal: 44.
Tirmidzi, "Abwitbu ad-Dahwit." [:zo8] :Zro.

6.
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seorang dari kalian daripada tali kekang untanya. wahai Abdullah bin eais,
maukah aku ajarkan kepadamu kalimat yang menjadi gudang surga? yaitu,
Lh hauela wald quwwata illh billhh.", HR Ahmad.

Abdullah bin umar berkata bahwasanya Rasulullah saw bersabda,"Hati
adalah wadah. Di mana sebagian sebagai wadah untuk yang lain. Maka,
jika engkau meminta kepada Allah, mintalah kalian kepada-l,lya dengan
keyakinan apa yangkalian minta akan dikabulkan. sesungguhnya Allah tidak
mengabulkan doa hamba-l,lya yang disertai dengan hati yang lalai." ,

7' Berdoa yang tidak mengandung unsur dosa atau untuk memutuskan
hubungan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasuruilah
saw bersabda, "Tidaklah seorang Muslim berdoa dengan doa yang tidak
mengandung unsur dosq dan untuk memutuskan hubungan kekerabatan,
kecuali Allah swt. akan memberinya satu dari tiga hal: Adakalanya Allah
mengabulkan doanya dengan segera. Adakalanya Allah menyimpannya di
akhirat. Dan adakalanya Allah swt. menghindarkan dirinya darimarabahayal'
Para sahabat bertanya, kalau demikian, kami akan memperbanyakberdoa.
Rasulullah saw. melanj u tkan, " P e rb any aklah b e r d o a." i

Tidak terlalu tergesa-gesa agar doa dikabulkan.

Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "Doa yang dipanjatkan salah seorang dari kalian akan dikabulkan
selagi ia tidak tergesa-gesa seraya berkata, aku telah berdoa tapi kenapa tidak
dikabulkan.",

Berdoa dengan disertai kemantapan hati bahwa doanya akan dikabulkan.

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw
bersabda,

8.

9.

HR Bukhari kitab 'ad-Due" bab "ad-Duh ldzd'ald rJqbatan" dan bab "eaulu: Lh haula walh
qauwwata illa bilah," jllid vlll, hal: 3u 3, z jo. Muslim,k:t'al:" adz-Dzikriwa a-d-Duh'wa at-Taubah
wa_al-Yistigt'ar." bab"lstihbabu Khafdhi ash-shautu bi adz-Dzikri..." iilid XVII , hal: 25.
HR Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad jilid Il hak: r77. Tirmidzi dengan redaksi
"Berdoalah kepada AIlah, dan kalian yakin akan dikabulkan. " [.tzo+]
HR Imam Ahmad d,alam Musnad Ahmad jilid III , hal: rg.-Tirmidzi dengan redaksi
"TidaHah seseorang berdoa dengan doa .,."'dari Jabir, bab "ad-Dahwat" VaB " Ua Ja:a
anna Dawatal Muslim, MustajdttaV j6o5l
HR Bukhari kitab"ad-Da'awar" bab "Yustajabu Ii al-Abdi Malam yu'aijil" Muslim, kitab
"adz'Dzikri wa ad-Duh'wa at-.Taubah wa il-Yistigfar," bals"Bayan Ai'nahi yLlstajabu ti
f.(. 2t' llr: Yu'ajjrl " jnid XV lI , hal: s r .Abu Daud kliab "aslr-Stia tatl' VaA" ad-Duh" l"r a8al.jili4ll,lrri, 78. Tirmidzi kitab"ad-Dahw6t" bab"Md Ja'a fiman yastajilu fiDuhihi.,,'lt'sfiijilid ll , ha,l:,r266. I.mam.Ahmad meriwayatkan dari Anai dengan redakii "srororgitLi\o
dalam melakukan kebaikan selama ia ticiak tergesa-ge.sa." dalair Musnad Ahmaa, jlia trr ,
hal: r 8. Hakim dalam al-Mustadrak. jtlid I , hil: +gl.
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il;;-ti$
"langnnlnh sulnlt seortrng clnri kttlian herrlon: Ya Allnlt, arrpunilTlt aku iikn
Engknu berkehendnk. Yn Allnh, sayangilah nku bila Engkau herkehendak, tnpi

lrcndnkrryn ia matrriliki kerrtLnrtapnn Itsti dnlarn Lterdott karerra titlnk atln tlnrtg

memaksanya."

ro. Memilih doa yang singkat dan penuh makna.

Doa yang singkat dan padat seperti doa berikut,

(@ ;6 ( ;,1q; i-Z: v;Ji 4; 
-*6^i 

3.er; Gj
"Ye Tulnn kami, berilalt kami kebaikrut di duniq dsn kebaikttn di nkhirat drm

pclihnrnlalt ksmi dnri siksa rrcrskn." (Al-Baqarah [2]:201)1

Rasulullah saw lebih nenyenangi doa yang singkat dan padat. Terkadar-rg

beliau juga berdoa dengan doa yang lain.'

Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa ada seorang lelaki yang

menernui Rasulullah, kemudian ia bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah,

doa apa yang paling utama? Rasulullah saw. menjawab,

"Minfnlalt ltrlpruttltl dnttkcselonrntsn di dutritt darr akliratkcTtadaTuhsrttnu."

Pada hari kedua, dan ketiga ia datang lagi kepada beliau dan menanyakan

hal yarrg sama. Rasulullah saw. juga menjawab dengan jawaban yang sama.

Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

"Jika karnu telah diberi ampunan dan keselnnwtan di dunis dan akhirat, sung-

gulr knntu tclttlt bnhagin."

Rasulullah saw juga bersabda, "Tidqk ads doq yang lebih utama dari doet

yang dipanjatkan seorang hamba selain,

' HR Bukhari kitab "Tirftirsurah Al-Baqarah." l+szzl. Dan kitab "ad-Dohwdt" bab"Qaulu
an-Nabyy: Rabbanh e'tinaf dd-Dunn|ia flasantth..." [6389] Muslim,kitab"adz-Dzikrih,a
ad-Duh' " utab " Fadhlu td-Duh' bi: Allohurntnn Atin1 Ji ad-Dunnyd Httsanah, " jilid XVII
, hal: r6. Abu Daud kitab "asft-Sftaldh" bab"al-lstigt',ir." Ir5r9] jilid II , hal: 85.

' HR Abu Daud, kitab "osh-Shaldh" bab "ad-Duh"' Ir+82] iilid II , hal: zt.Ibnu Hibban
Iz4rz] Ir.nam Ahmad dalant Musnad Altmad,jilid VI , hal: r48, r49.

JiJ,4'6' ;tki ,;\
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;,-*)rj urJr ol ;uuJr $'Li *,_l r-d
"Ya Allah, sesunggultnya aktt memolrcn kepada-Mu keselarnatan di dunis
dan ukhirat."r

r r. Menjauhi (buruk) doa untuk diri sendiri, keluarga dan kehancuran harta
kekayaan.

fabir berkata, bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

"lnnganlalt kalien berdoq (buruk) untuk diri t rtion. langanlalt krllian berdoa

(buruk) untuk annk-ansk kalian. langanlah kalinn berdoa (buruk) untuk
pembantu kslian don janganlah kolien berdoo untuk kehancuran lnrto
keknyaan. Tidaklah doa bertepatan dengan waktu yang jikn kalian berdoa,

maka ukan diklbulkan. " )

Mengulangi doa sampai tiga kali.

Abdullah bin Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah saw. selalu berdoa
dengan mengulangi hingga tiga kali dan beristigfar hingga tiga kali.:
HR Abu Daud.

|ika ingin berdoa untuk orang lain, hendaknya dimulai dengan doa untuk
diri sendiri.

Allah swt. berfirman,

@ *1"\,L{" <tii Cf_F'rJ6;;\ C5

"Ya Tuhan kami, beri nmpunlah komi dan soudarn-soudara ksmi yang telah

beriman lebih dalulu dari kom[" (Al-Hasyr [59] : 10)

Ubay bin Ka'ab berkata, jika Rasulullah saw. menyebut seseorang, beliau
lalu mendoakannya yang sebelumnya beliau berdoa untuk dirinya sendiri
terlebih dulu.a HR Tirmidzi. Sanad hadits ini shahih.

)

\

13.

L2,

HR Tirmidzi " Abwhbu ad-Dahwht." [3743] Ibnu Majah, kitab " ad-Duh"' bab " ad-Duh bi
al-Afwi wa alhfyahl' [38a8] jilid II, hal: r265.
HR Muslim, kitab" az-Zuhdu wa ar Raqdiq," bab"Hadistu Jabir ..." lloogl Abu Daud kitab
"ash-Shalhhl'bab"an-Nahyu hn Yad'uwa al-Insdnu'al6 Ahlihi wa Malohi." Ir532] jilid II ,
hal: 88.
HR Abu Daud, kitab " ash-Shaldh" bab " al-Istigfdr" lt5z4l jilid II , hal: 78. Imam Ahmad
dalam Musnad Ahmad,jilid I, hal: 3g4, Jg7.
HR Tirmidzi " Abwhbu ad-Dalawdt" bab " Md lda anna Da'i Yabdau binafsihi, " [36o9] Abu
Daud kitab "al-HurAf wa al-qirdht." t39s4l, ;ilid IV hal: :,:,. Ibnu Majafi, kitabiai-buA"'
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14. Mengusap muka dengan kedua tangan setelah selesai berdoa, mengungkap-

kan pujian kepada Allah dan membaca shalawat kepada Rasulullah saw..

Ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang mengusap muka dari jalur

yang bermacam-macam, tapi hadits tersebut dhaif.' Ibnu Hajar memberi
isyarat bahwa dengan dikumpulkannya beberapa hadits tersebut bisa

mencapai hasan.

Doanya Orang Tua, Orang yang Berpuasa, Orang yang
Bepergian dan Orang yang Teraniaya

Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dengan

sanad hasan, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

:,: i i ".. . ,: i"r.Jut ;;s> 1 ;LA\ ; '-;r:1r,Jt o j: :-d; 9t ) .-t.t-x.*.i r>t "c> .:)j

" Ada tiga doa yang pnsti dikabulknn: Doanya orang tua, doanya orang yang

sedang bepergian dnn donntla orang Vlng ternniaya."2

Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dengan hasan, bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

''.o.: ',o 
t, 

.1 t 't t ;. ^tt a i I $.'.

.l-J "irt L3-l,; r,JtJri.*::j:uJt ,uyr. 'p" g 3tA, k*t !,; ) oi:il

"; 
.' ,";. : : . ', , ., ,.o.. -:

-1,- -ti, 
"l: J*\ j:::+)t.)*: cLJr -,1.";i U 3i4; rt^.J'

': aao rigo oran'g ytmg o"r;v; iltlnk sksn ditolsk: orang ynng urrlrnrn ,r*pr,
ia herbuka, pemimpin yang adil, doanyn orang yang teraniatla akan diangkat oleh

Allnh srttt. hingga rnenembus autan dan mentbukn langit. Kemudiqn Allalt sutt.

berfirman: Demi kemuliaan-Ku, sunggtrh aku nk(:tn ntenolongmu setelnh ini." )

bab " Idzd Dah Ahadskum fal Yabdak Binafsihi." [385 r ] jilid ii , hal: r 266. Imam Ahmad
dalam Musnad Ahmad,jilid V , hal: rzr.

' Lihat dalam kitab Sunan Abu Daud jilidll, hal: 78. Ir48 5 ] Juga dalam kitab Sunan Tirmidzi
bab " Md lii:a fr.Raf i al-Aydi 'inda ad-Duh"' [36ro]

' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid ll, hal: 258, 3o5, 3+j, Z+8,367,434, 445,478, 5:r7,
dan 523. Abu Daud kitab "aslr-Sftcldh " bab "ad-Du'h' bi Dzhari al-Ghaibi." f z536l jilid
II, hal: 89. Tirmidzi "Abwhbu al-Birri wa Shilah." bab " Md lhh fi Duhi al-Whlidaini, wa
abwdbuad-Daawht,"bab"MhDzikrufiDa'watial-Musdfri." lryZo,:Z:l IbnuMajah,
"kiffibu ad-Dud"' bab " Da'wa al-Walid wa da'wa al-Mazliin." [:862] jilid II ,hal: n76.

r HR Tirmidzi " Sifutu al-lannati," bab " Md ld'a fi Shiafati al-lannati wa Naimihk." dalam
beberapa hadits yang berbeda-beda tentang d<ja. IzO+0, l83zl lbnu Majah, "Kitdbu ash-
Shiyam," bab " ash-Shaimu ld Turaddu Dawatuhul' lry Szl jiltd I , hal: 517. Imam Ahmad
dalam Musnad Ahmad jilid IV , hal: r54.
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Doa Kepada Sesama Muslim dari Kejauhan

Muslim dan Abu Daud meriwayatkan hadits dari Shafwan bin Abdullah,
ia berkata, 'Aku datang ke Syam lalu aku mendatangi rumah Abu Dardak di
kediamannya, tapi aku tidak mendapatinya. Aku hanya bertemu dengan Ummu
Dardak. Ummu Dardakberkata, Apakah engkau ingin menunaikan haji tahun
ini?'Aku menjawab, 'Iya.' Ummu Dardak kemudian berkata, 'Doakan kami agar

selalu mendapat kebaikan, sebab Rasulullah saw pernah bersabda,

,X ^-i, rre;t\;d:J ,N\
:."'
o )e)

td o t/.

-r:* -U; -r,l q -r5t' :LtJr jrr ,;;.
'Doa seorang Muslint kepntla ,ou;n;;rrn ,rrn,,,ro turrtin, ,lari kejauhan nkar,t

diksbulknn Allsh. Di sisi kepalanrla terdapat Malsikst qang diutakilkttn kepadantla.

Setiap knli ia berdon untuk sttudnrttnva ogar rnendapatkan kebaikan, moko Molaikot
yang dir.unkilkan kepadanya berkotq, Amin, dan semogn engkau jugn mendapntkan

lnl yang sanut."' Slnfutnn berkntn, Kerrudinn aku keluar rnenuju pnsar dan tli sann

sku hertemu dengan Abu Dnrdsk. Kemudisn ia pun ntengataknn lul yang satta
sebagairnana telah didengarnya dari Rtrsulullnh saw.l

Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

: -;
-:U *-'lLe ;jir iB! ,LeJr l-i .-r:

"Sesunggtilmyt don yang ptrling cepttt tliknbulkan adnloh don ornng ynng

tidnk ketaluan (jnuh) httgi orang rlnng tidak ketnltunn puln."t

Abu Daud dan Tirmidzi jtga meriwayatkan dari Umar, ia berkata, aku
meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk melaksanakan umrah. Rasulullah

saw. memberiizin dan berkata,

"langnn engkau melupnkan kami, wslni sauderqku, dnri doomu."3

HR Muslim, kitab"adz-Dzikri wa ad-Duk'wa at-Taubah wa al-Istigfdr" bab"Fadhlu Dud'
li al-Muslim,ina bidzahri al-Ghaib." [2733] Abu Daud kitab "ash-ShalAh," bab "ad-Duh'
bi Zahri al-Ghaibil' Ir 535] jilid II , hal: 89. Tirmidzi "Abwdbu alBirri wa ash-Shilah," bab
" Md Id fi Da'wati akhi li Akhihi bizhari al-Ghaibi." lzoa6.l
HR Abu Daud, kitab "ash-Shalhh" bab"ad-Du'h'bi Zhahri al-Ghaibi." Ir5351 jilid II , hal:
89. Tirmidzi "Abwdbu al-Birri wa ash SHilah,"'Ma ]a fi Da'wati akhi li Aihihi bizhari
al-Ghaibi." lzo4ol
HR Abu Daud, kitab "ash-Shalhh" bab"ad-Du'h"'Ir+SSl tilid II , hal: 8o. Tirmidzi dalam
beberapa hadits yang berbeda-beda pada bersabda, ab doa. Ifzqz] Ibnu Majah, kitab "al-

t-r.
.1ULPr J," il t L;j \
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Umar berkata, inilah karlimat yang amat membahagiakan diriku di banding

dengan dunia se isinya.

Beberapa Kalimat Pembuka sebelum Berdoa
agar Doa Dikabulkan

Buraidah berkata, bahwasanya Rasulullah saw. mendengar seseorang

berdoa,

"Ya Allnlt sesungguhnrlo sku mentolnn kepnda-Mtr, sesuttggulmyn nku ber-

snksi bnlnus Engktu ttdnlah Allalt, ynng tiadaTulnnberlnk disernbnlr selnin Engkau,

Dznt ynrg estt, tettrpnt lterenntttng, ynng tidnk bernnak dnn tidsk diprcrmutkkar

don tidnk ndtt satupurt sekutu hngi-Nt1a." Kemudian Rasulullah saw. berkata

kepadarrya, " Engknu tehtlt rnemolrcn kepadn Allnh dengan namn-Nyn ynng Agung,

tlartg jiko sesrcrang mcmintn dengan tnma tersebut, pernintaannya akatt dipenuhi

dnn jikn tnenrolrcn, maktt perrttollotnffitvs skan dikqhulksn."l HR Abu Daud dan

Tirmidzi. Ia menyatakan bahwa hadits ini hasan.

Al-Mundziri berkata, Syekh Abu Hasan al-Muqdisi berkata, sanad hadits

ini tidak ada yang cacat dan tidak ada satu pun hadits yang sanadnya lebih baik

dari pada hadits ini.

Muadz bin Iabal berkata, bahwasanya Rasulullah saw. mendengar seseorang

berdoa, "Wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaaz." Kemudian

Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Apa yang engkau minta akan dikabulkan,

maka mintalah!" HR Tirmidzi. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Dari Anas ra., bahwasanya Rasulullah saw. prernah bertenu dengan Abu Ayasy

Zaidbin Sharnit az-Zarfr.,yang saat itu ia sedang shalat kemudian berdoa,

-t'

$-Li ;l i#r
rlf)1i J>tJt

-M""Atlk:'b"b"Fadhlu 
Dud al-Hajji." Iz8q+] jilid II, hat: 966. hnam Ahmd dalam Musnad

Ahmad, iilid I, hal: z9 jilid II, hal: ss.
' HR Abu Daud, kitab "ash-Shalhh" bab"ad-Duk'Ir+q;l iilid II , hal: 79. Nasai, kitab "as-

Sahwi," bab"ad-Duh'bada ttdz-Dzikri." Ir3oo] jilid III , hal, eo. Tirmidzi "Abwdbu ad-
Da'awhtl' batt " I\1A ld'a li ldnri'I ad-Dahwht 'an Rasrtlillhh." lllo6l Ibnu Majah, kttab " ad-
Duh"'bab"lsmu Allah al-Ailzam." [t8sz] jilid II, hal: r267. Imam Ahmad dalan Musnad
Ahtnad, jilid V hal: ;6o.
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,,Ya AIIah, sesunggulmyn oku nrcmolnn kepadn-MtL, bagi-Mu segala ptLii.

Tidak atla Tuhan selain Engkau, Dzat ynng Maha mentberi, yang menciptakan

Iangit dan bumi, wahai Dzat yang meniliki keagungan dan kemuliaan, utalni

Dzat yang Mnha Hidup tlnn terus me nerus mengusui mnkhluk-Nya. " Kemudian

Rasulullah saw berkata kePadanYa,

,,surtggulr engkau telslr nenitrtn kepnda Allah dengnn nnma-Nya yang

agung, ynng jikn berdon dmgnn nnna-Nyn, mskn Allah su,t. (pasti) ntengabulknn

rlnn jika dimintcr rlengnn narnn-Nyn, nnks Allslt (pasti) ntemenulti." IHR Ahmad

dan yang lain. Hakim berkata, hadits ini shahih dengan syarat dari Muslim.

Muawiyah berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda'

r '-i
^E-91 aJ iji \;1. -rL-i a f) ')l *<-rJt &)t' J cJ !

t.'

nr; nl U 4JI

, ,, n ,'
d3 - t/

I pJt "-i P9-V/a

l:iu,li lf u+ "lr J'f, iJ '*:J'
t o r ,i "o ,. r'

J' i: i;' i; :lriJt J n J.;
\ , : ',n! !l ;;

t,

.rtjJr ,)ear G-r i
\ ;iir nr il "J! !.';ti
\j Jr !e ,irt il 4J! )

"Barangsiapa ynng berdoq dengan beberapn kalimot beriktrt, dan ia tidcrk

memolonkepacla Allnh, ke anli Dis aka men4anugerahksn: Tidsk ttdaTulnn selsitr

AIIah Dzat ynng Maha Bessr. Tidnk nda Tuhan selain Allah, Dzat qang esa dan

tiucla sekutu bagi-Nya, bagi-Nya semua keraiaan dan segaln puji dnn Dia Mnln

Kuasa ntas segala sestratu. Tidsk ads Tuhmr seloin Allah don tidak nda daya dan

kekuotan kecucrli dqri Allolt." HR Thabrani. Sanad hadits ini hasan'

Ad Dzikir Pagi dan Sore brs

Dzikir pada pagi hari dimulai sejak terbit fajar sampai matahari terbit. Dan

dzikir pada waktu sore dimulai antara Ashar sampai Maghrib'

1. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

' HR Ab" D""d,iirab"ash-Shaldh" bab"ad-Duh'Ir+qt] jilid II , hal: 8o. Nasai, kitab "as--Sri;;;;^i,,id-Or'a' 
bada adz-Dzikri" ltzeel iiiid IIt, hal, sq. Ib:ru Majah, kitab "ad.-

O'un";Luittlt^Lu Allah al-,&1zam." ft858l1itaii , 6at, r 268. Tirmidzi" Abwdbu ad-Dahwh;"

[l,zle.littatda]amMusnad jilidlil ,hal: rro, r58,245,255 jilidV,hal:395,35o'

I

l

I
\I
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"norrrgriopa Vang membaca keti'ka waktu pagi a'an r.uaktu sore, 
,rrrrUrrr*

wabifuamdihi' sebanyak seratus keli, muka tidak adn seorangpun kelak pada
hsri kiamst yang menerima bnlosnn lebih utama darittya kecuali seseorang
yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih dari tlnng dis baco.,,l

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, ketika
waktu sore tiba, Rasulullah saw. membaca,

' 
o,r , r - . l, ^ 

. , . , , o o

:I.Jr J ,i d_-; ! ;-r-.i Atr )l 4Jl j n rlJrl ;u llj' s^--ij e::i
/a.o' -,"i,, .. :,il"i . "" : ... o,t .,. 'o.', ':.,€) 4],J1 o-LA j v -;3!L-l +, )u'? 5 Jt *i ri-Jr oJ.

,

J." iL t*i -: Lar; t ;'1alg.i j y ? :, JL i",;i;6-rl U

. , . , t,

Pte.,'l-ItJJUl
a/

"Ksmi memasuki wrktu sore, segala kerajaan milik Allnh, segala puji bagi
Allalt, Tidak ndaTuhan selain Allah, Dzat yang eso dan tiado sekutubagi-Nya.
Bagi-Nya semLta kerajaan dan bagi-Nya segara puji Diatah Dzat yang Maha
Kussa qtas segala sesuatu. Tuhan, aku memohon kepada-Mu kebaikan yang
ada pada maktm ini dqn kebaikan pada maram sesudahnya. Aku berlindung
kepada-Mu keburukon ynng ada pada ntaram ini dan keburukan pada malant
sesudahnya. Tuhan, aku berlindung kepada-Mu dari sifut malas don masa
tua ynng btrruk. Tuhan, aku beilindung kepada-Mu d"ari siksa clalarn nerakq
dnn siksa dalam kubur. " Dan pada waktu pagi, beliau juga membaca doa
tersebut dengan mengganti kata amsaind dengan asbahnd..

3. Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Habib, ia berkata, Rasulullah saw.
bersabda, 'ucapkan!' Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, "wahai Rasulullah,
apa yang mesti aku ucapkan?" Rasulullah saw. lantas melanjutkan,

" 1 t 6t

-r'>fr e*:

' HR Muslim,kitab"adz-Dzikri wa ad-Duh' wa at-Taubah wa al-Istigfar" bab,,Fadhlu Tahlil
wa at-Tasbih wa ad-Dud",jilid xvII ha: r7. Abu Daud kitab "at-Kiaa,; vai;ua'viqili
Idzd Asbah," [5o9r] jilid IV , hal: 324.' HR Muslim,hta6"adz-Dzikru wa ad-ouo' wa at-Taubah wa al-lstighfir." bab ..f al-Ad.ivvah.'
lrTlazl, Abu Daud l<ttab"al-Adabj'bab "Ma yaqirlu idza a.uutt":?iroz,Iiiri;rv:;^;i.';;;.
Tirmidzi "Ab-wdbu ad-Daawat" bab"Ma ldhf ad-ouhiiza iiiano ii'ia'ra'i-ra." biial'
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4.

"Ucapkan, Allah adrilalt Dzat tlang esn (surah Al-Ikhlas), dnn blcu surah Al-
Falaq dan An-Nhs pndn snat pagi dnn sore l'rnri sebanyok tiga knli, semun itu
sudah cukup bagimu dnri gmggunn segala sesuatu."/ HR. Tirmidzi yang

mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah

saw. mengajarkan kepada para sahabat seraya bersabda, "fika salah seorang

dari kalian memasuki waktu pagi, hendaknya ia mengucapkan,

, 12,,.',"i,. ' t'. :, ,,'. :, ,.,. ,i
) .-A, -SI: -:- $; L; Jt j U.--:i !, : u;--.i .:L .+lJ'

"Ya Altah, arrgon krorn-tttu knrni ,rrrroruki waktu pagi dan Arrg,nn kuasa-

Mu kanti memasuki utaktu sore, dengan kunsa-Mu kani hidup dan dengan

kuasa-Mu kami meninggol dLmio dan kepadn-Mu kami nkan diltimpun." Dan
jika memasuki waktu sore hendaknya ia mengucapkan,

', l J, . '", ' I o I
),-:J, !)l: -, ,* .*j p :f i u.-i g ttJ'

"Yn Allnh, dengnn kunsa-Mu komi fircrnnsuki toaktu sore don dengan kussn-

Mu ktmi memnsuki waktu pagi, dengnn kuasa-Mu kami hidup, dengan kuass-

Mu kami nrcninggnl dunia dan dengan kepadu-Mu kami kembsli."')Tirmidzi
mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Dalam Shahih Bukhari diriwayatkan dari Syidad bin Aus, bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

.;. .'^. i,, . "., . oi ,o .t. ", t
UI.-4ieui') t jji)l dl )-t-., ;;i ;lJ, :J_;;i ,u:-yr .,=_

.,, t,t: J t' ,. - !"t. 1o,' oat- . (ll I -v{:Ar.::' J) e {t .:r;,-o V f :.3L j,"ti ;-lLj.l G !; ), ir+" }
,"i" - ^tl ,a,' ' !) -'-j-ur ."* I 'ip J "iu ,* J i'Ji ^ ;1'

" Puncnk istigfar adalahlrcndaknya engkau ntengucapkan: Ys Alleh, Engkaulalt

Ttrhsnku, tidak adtt Tulnn selain Engkau. engkau telah rnenciptaknnku dsn

aku adoloh hantba-Mu, aku beratia pnda ikatan dan perjanjian rlengan-Mu

semampuku. Aku berlindung kepada-Mu ntas keburukan yang telah aku

lnkukon. Aku mengakui kepada-Mu dengnn segala kenikmatnn-Mu ynng

telah Engkatr beriknn kepadaku dan oku menyadari atas kesolqlurnku, mskn

HR Abu Daud, kitab "al,Adabl' bab "Mri Yaqilu idzh Asbaha." [5o8r] jilid IV, hal: 3zz.
Tirmidzi " Abwdbu ad- Dahwat." I IStol
HR Abu Daud, kitab "al Adab." bab"Ma Yaqilu idza Asbaha." Iso68l iilid IV. hal: 3r7.
Tirmidzi " Ab-wabu ad-Duhwat" Ltab" Ma Iahf ad-Duh idza Asbaha wa idza Ansa. " [3 jB8]
Ibnu Majah, kitab "ad-Du'a," bab "Ma Yaqilu bihi ar-Rajulu idzh Asbaha wa idzii Amsa."
138671 jiiid II, hal: rz7z. Ibnu Hibban, Iz'is+].

5.
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berilah ampunan padaku, sesungguhnrla tidak ada yartg mnmpu menfueri

ampunarl selnin htgknu." Siapapun yang membacanya pada waktn sore

dan meninggal dunia di malam harinya, maka ia berhak masuk surga.

Dan barangsiapa yang membacanya di waktu pagi, kemudian meninggal
dunia pada hari itu, maka ia berhak masuk surga.'

Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hr-rrairah bahwasanya

Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, Perintahkan kepadaku sesuatu yang

mesti aku ucapkan ketika aku memasuki waktu pagi dan sore. Rasulullah

saw. kemudian bersabda, Bacalah,

trt',"
a\-!c c j

/"
. i' /o . '
Jlq4) .j.qt)J

"Ya Allnlt Dznt ynng Maln rnengetahui sesuatu ynng gaib dnn yang nyata,

yang mertciptakan lnngit tilmbumi. Ttlnn segaln sesuatu dnnyangnrernjainya.

Aku berssksi baltwn tidnk ada Tulun selain Engkau. Aku berlindung kepada-

Mu dari burukntln diri kcutri drut dari (gangguttn) setan LJon scieninnln.

Akt berlindung keTtada-Mu dnri perbuatnn buruk pada diri kami ntau ttku

menimpnknnnya kepadn seorang Mttslim . " Bacalah kalimat tersebut setiap

kali engkau memasuki rvaktu pagi dan sore dan ketika engkau akan tidur..
Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

7. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Utsman bin Affan, ia berkata

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

"Tidaklah seorang hamba ynng membaca setiap pagi dnn setiap sore: 'Dengan

menyebut nanm AIInh, vnng apapult di bumi dnn di langit tidak ada akan bisa

mentberi bahatla dengan namn-Nyn. Dinlnlt Dzat yang Mahq ntendengar dan

HR Bukhari kitab "ad-Dahw1t:' bab "afdhalu al-ktigfhr." l5l3o5l. Tirmidzi "Ji Abwdbu
ad - D ahw at," bab " nfdh a I u a I - I st i gfa r." I j z t 7).
HR Tirmidzi "Ji. Altwabu ad-Daiw,at," Irr8g. Abu Daud kitab " al-Adabl' bab" Ma Yaqulu
idza.Asb-aha." [+o6zl lcl tzl]. Ibnu Majah, .kitab "ad-Duh,"bab "Ma YaqiLu bihi'ar-
Raiulu idzd Asb aha wa idza Ansa." j869' lz l r zT jl. Imam Ahmad dalam Misnad Ahmad
|t I ++6 +Z l). Ibnu Hlbban I z3 5 z ]. Hakim dalam " aI- Mustadrak." b I S Vl
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8.

Mnltn rnengetahui,' sebanyak tiga kali, maka tidak akan ada sesuatupur.r

yang membahayakannya. "' Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan
dan shahih.

Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits dari rsauban dan yang lain,
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

,u ;^A, f, ;>u:.u , (, Au *; ,&i ljl; .r-; :* js ,,
y r- ., 6' _Jo u-- rK

"sinpn yntg rnerrtbnco pnda snnt pugi lnri dnn sctre lnri: Aku ritlln AIInlt
sebagai rulton, Islturr schngrti sqnmn dnn Multttrrtnnd sebngai ntthi, maka
ia berhak untuk rr-rendapatkan keridhaan dari Allah swt..", Tirmidzi
mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Tirmidzi jug meriwayatkan dari Anas bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda,

,: .: - ,.
-r-:,f "L= rjij i$i .;;i -tl :e-U' ,**:j i'+, ,o' Ju _,

:)<jcil,* , : -C-r-r. rr--* ri. ::ji \l d) ) "1r c,i 3gii 31;; f ; 3,rj-<)- j
4xr j3i tluUG -r)LLn' j;i;rUuj;ru' _r^-);' 3roi

)A,j" ,f, :*i t^)i ,ee ,y *u ri ;N
"Bnrnrtgsinpn nrcntltacn ketikn ntssLtk utttktu pagi dsn sore lmri: 'yo Allah,
sestttrggulnnls nku rncmasuki utttktu pngi dengnn bersoksi ke\tndn-Mu,

bersoksi terlnLlnp yturtbttwa nrastl-Mu, Mnlttikot-Mu dsn semun nnkhluk-
Mu, bsht"ttnsanyn Engknulsh Allnlt, ynng tindn Tultan sclnin Engknu dnn

sesunggttlurya MLtlmrnrnnd sdslttlt hantbs-Mu dnn utusen-Mu,' maka
Allah swt. akan membebaskan seperempat anggota tubuhya dari
neraka. Barangsiapa yang membacanya dua kali, maka Allah swt. akan
membebaskan separuh tubuhnya dari api neraka. Barangsiapa yang
membacanya tiga kali, meriwayatkan akan Allah swt. akan membebaskan
tiga seperempat tubuhnya dari neraka. Dan barangsiapa yang membacanya
empat kali, maka Allah swt. akan membebaskannya dari neraka.":

HR. Tirmidzi "Ab-witbu ad-Dahwtit" bab "Mri lnh fi ad-Dud idzd Asbaha wa idzh Amsh."
[36r3] Ibnu Majah, kitab "ad-Du'a."It8zo] ;ilid II,hal: r273.
HR. Tirmidzi "Ab-wdbu ad_D.ahwdt." [35or] Abu Daud kiiab "at-Adabl'bab,,Mh yaqhlu
idza Asbaha." l5oToljilid IV hal: jr7.
HR. Abu Daud kitab "al-Adabl'bab"Mh yaqilu idzd Asbaha." Isoz:] jilid IV, hal: 3r8.

9.
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r o. Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah bin Ghanarn, bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

,ri ,r" ;-, , uU_f

#''.>

"Siapa yang menrbaca saat pagi hari, 'Ya AIIslu titlnk adt kcttiktrtstcur

qnug alitr tlnpot tli Stngi htri kccusli dn'ri-Mu, Dzat ymrg (so ltang tidsk mla

sekuttr bngi-Mu. Bngi-Mu segnltt pttji dan bngi-Mu rnsa stlukttr,'maka ia

telah memanjatkan rasa syukurnya pada hari itu. Dan barangsiapa yang

mernbacanya di sore hari, sungguh ia telah memanjatkall rasa syukurnya

pada malam hari itu."'

Dalam kitab Sr.uran dan Shahih Hakim disebutkan satu riwayat dari Abdullah

bin Umar, ia berkata, Rasulullah saw. tidak pemah lupa membaca kalimat

ini ketika masuk waktu pagi dan lr.aktu sore,

t 

" 
' gt

-r +*Ur; ;"J' g,J'Li .,,: *j-tJ, 6,-!'; u-rJi or "*eLf,r 3!'L-i ;1 "*4-tJt
, 

"i

-; -i;' l-<i, jr'j, -u\ s G,if ,.-' #' Jur ,I^il s;ui1 oar
": 

" 
', t t,, :

ii :u+i t*is e"y j*r Ju jo: ;n !: ,b -r) ,5r"- i
-*=i' ;! JL; .:.; :* SuciYY

"Ytt Allnh, tku tttctrtolton kepada-Mu an4iunail dnn kesclnntntart poda ogatno

tlan dtnisktt, pnda keluarga dnn lwrtnku. Yo Allnlu ttrtupilnh segnla c:elaku,

berilnlt rasa nftnn pndaketnkutsnku. Ys Alhlu jngalalt aku dnri ualr deltnnku,

dari aroh bclakangku, dnri sehelnlt katnnku, dari sehtlalt kiriku dnrt dari arnlr

tttnsku. Aku iuga berlinduttg kepatla tlengnn kengungnn-Mu dori balnytl Llatlg

datang tlari arlh bntLtoltku."2

Abdurrahman bin Bakrah berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, aku

sering nrendengar engkau membaca doa setiap hari,

;lvt 
^tt 

+i €e\; d, ,r* €et;"$,",n

HR. Abu Daud kitab "al-Adabl'bab "Afti Yatlilu idzh Asbaha." Iroz+] jilid I\', hal: 3r8
HR. Abu Daud kitab "al-Adabl' bab "M,i Yaqilu idzti Asbahn." [5o9o] jilid IV, hal: 324.
Ibnu Majah, kitab "ad-Duej' bab "n{ri Yaqrtfu bihi ar-Rajulu idzk Asbaha wa idzii Amsa."
It8zr] jilid II, hal: r273.

r2.

. ..'ot1,
.E ;cW "-d)l

I

I J
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"Ya Allah, berilnh kesehtttan pndn tubthku. Yn Allah, berilah kesehntan pada pen-

den garnnku. Y n Allnh, berilnh kesehntsn pnda rnntaku. Tidnk sdn Tuhsn selain Engkau."

Engkau mengulanginya sebanyak tiga kali setiap pagi dan setiap sore. Kemudian
ayahnya menjawab, aku mendengar Rasulullah saw membaca doa tersebut dan

aku senang bila melakukan sesuatu yang beliau lakukan., HR Abu Daud

Ibnu sunni meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda,

;,: ". ,-r:eul4! +:l-9 ;a q qJLg o a-or-j -9\tt-tJ)
a.

": 
i .

.i t 
'ir "iJl J,l..c tj-'. ilt ;t,-, :-,)L

"Barangsiapa yang membaca ketika pagi: 'Ya Allah, sesunggtrhnya aku

mestrk pagi hari dengan ntendapat nikmnt, keselmtqn dan perlindungan dari-
Mu, makg sentpumakanlolt keniknntan, kesehatan dan perlindungan-Mtt
kepndaku di dunin dan tli skhirat,'sebanyak tiga kali setiap pagi dan sore
hari, maka Allah swt. akan menyempurnakan nikmat-Nya."

Anas juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bertanya, " Apakah
salah seorang di antara kalian tidak mampu melakukan sebagaimana Abu
Dhamdham?" Para sahabat bertanya, 'Apa yang dilakukan Abu Dhamdham,
wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab,"setiap pagi Abu Dhamdham
membaca, 'Ya Allah, aku serahkan diri dan kehormatanku kepada-Mu. Maka
tidak ada orang yang ingin mencacinya; tidak ada orang yang ingin berbuat
zalim kepadanya dan tidak ada juga orang yang ingin memukulnya."'.

Abu Dardak meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Siapa

yang membaca setiap hari pada saat pagi dan sore hari:

,$7r ;";, ,i'r;r -ts; ^1;; lt it :, i,'

.rl :' 'i t, -'i,!:, :-+o' ;1) e+rJ' :gJi rr! JU _f
_ oJ,:at,j t",il d !';:i ll';it;j Lt;

;bd

'Cukup bagiku hanyn Allalt, Dzat yang tiadn Tulnrt
aktr menyerahkan diriku. Diakth Tuhsn arnsy vang
kali, maka Allah memberi kecukupan baginya
dunia dan akhirat."j

selnin Din. Kepadn-N t1a

agung,'sebanyak tujuh
dari segala kebutuhan

HR. Abu Daud kitab "al-Adab|bab "Mri yaqilu idza Asbaha." l5ogol jilid IV, hal: 3u4.
HR Ibnu Sunni"'Amal al-Yauma wa al-Lailah." Its] HR Al-Bazzar dan ibnu Sunni'iArna/
al-Yauma wa al-Lailah." Al-Uqbali dalam"adh-Dhuh[a"'dari Anas densan sanad dhaif. Ibnu
Abdulbar m.enyebutkannya. dari hadits Tsabir dengan hadits mursal tretika menyebutkan
Abu Dhamdham dalam kalangan sahabat. At-lhvd iilid III , hal: zr8. Svekh Njsiruddin
Al-Albani menyarakan hadits ini dhaif dalam kitab irwdu at-Ghalil.
HR Ibnu Sunni"Amal al-Yauma wa al-Lailah." [zo] Abu Daud kitab ,.al-Adabl'bab,.Md
Yaqilu idzh Asbaha." l5o8tl Mauquf (terhenti) padi Abu Darak.
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Thaliq bin Habib berkata, Ada seseorang yang menemui Abu Dardak.
Kemudian ia berkata, wahai Abu Dardak, rumahmu telah terbakar. Abu
Dardak menjawab, rumahku tidak akan terbakar. Allah swt. tidak akan

membiarkan hal itu terjadi sebab aku mendengar dari Rasulullah saw
beberapa kalimat yang bagi siapapun membacanya di pagi, maka tidak
akan ada satu nusibah pun yang mengenainya sampai sore hari. Dan
barangsiapa yang rnembacanlra di sore hari, maka tidak akan ada musibah
yang menimpanya sampai pagi hari. Kalimat tersebut adalah:

"Yn AIIalt, engkaulnlt Ttltar*u. Tidsk adrt Tuhsrt selain Engknu. Xrpoao-t,,t,
nku berserslt diri thrr engknu Tiltort arasy ynng ngung. ATta ynng dikehenLlnki

Allolrytasti nrcnjatli kenyataart dan npn ynng titlnk dikehendaki Allnh, pasti
tidok okon terjadi. Tidek nda datla datt kektnton salain tlnri Allnh Dznt ynng

Mnha Tinggi dnn Maln Agung. Aku ntengetahui baltwa sesunggulmya

Allcrlt sittt. Mttho Kua-cs atas scgala sesuntu dan sesunggulunla pengetalrunn

Allah swt. telalt menyelimuti segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhntla kttmi

Lterlindung dnri burukrrya diri katri dan dari buruknya segaln binatnng
rtrclnta, Engknulalt VLlng mengunsai ultun-ul)unnya. Sesungguhnya Tuhanktr

Ttoda jnlan yang bcnar."/ Dalam beberapa riwayat disebutkan, kemudian
Abu Dardak berkata, pergilah kalian. Kemudian mereka berdiri dan Abu
Dardak juga berdiri,lantas mereka pergi menuju rumah Abu Dardak dan
setelah sampai di rumahnya, rnereka mer-rdapati rumah Abu Dardak tidak
terkena apapun, sementara rumah ,vang lain sudah hangus terbakar.

HR Ibnu Sunni , hal: 3 r. Dalam sa.nadnya terdapat orang yang bernama Aglab bin Tamim.
Imam Bukhari berkata bahwa hadits ini mungliar.
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.^€y Doa Harian tt =

Doa Tidur

Lnam Bukhari meriwayatkan dari Khudzaifah dan Abu Dzar. Mereka

berkata, Pada saat Rasulullah saw. merebahkan dirinya di atas pembaringan

(baca: tidur), beliau membaca,

--r,i: Gi Jtj,tl ;i'
"Yn Allnh, dutgnn rrtentlchut rtruns-MtL, nku litluTt Llsn c*u mnti."

Dan ketika beliau bangun dari tidur, beliau membaca,

, t"r,l -'. ,' ';
,'.;;t\ qll; uui \. i uGi ,<-rJr o.u rI"Jr

" segnlapu jibngi Allnlu Dznt rlrtng telalt nrcnglidupknnhr setelslrme matiknnku

dan kepndn-Nyn tanpnt kenrhnli."I

Di antara petunjuk Rasulullah saw. sebelum tidur adalah hendaknya

meletakkan tangan sebelah kanan di bawah pipi kanan, lalu membaca,

-Cru.r. i :-e 3Lr-tr, J ;ii
"Ycr AIIrilr, bebasknnlnh sku clsri siksn-Ur, ,nnn sant Engkatt membnngkitkan

honfuo-Mu," sebanyak tiga kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca,

;r jlr J';. sl,s--jr lrr,.,: Jt -rs "4\, 
--,s1.>\j *), r,r.-I,

- 

--. 
J."-, , r;

,.*1j J;\r Ji a:-.cV. !l c^;i i ,5) 5 "r" 
_-. J.! >,"ci jl,;Jt. _g;1t,

-;i:i.s-:f;y -*+ iU,Jr c-;i, I; -U.:"=u ilr .;i, J; li$
"' .1.o": .',:"" ",: ,,,?,

,";, _: ;oi :;r-rJt ;'g P, ;g -.1,;> -J; :-tUt

"Yn AIlalL Tuhon langit dnn bumi. Tulnrr segala sesuntLt ysng nrcnciptakan

tumbulr-tumbuhsn dan biji-bijian, vang menurunkan Injil, Taurat dan Al-

Qur'nn. Aku berlindung kepadn-Mu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki

keburukan. Engkau yang ftrcngLtasninya. Engkau yang pertama dsn tidak sda

sesuatupun sebelum-Mu, Engkau yang ternklir dm tidak ada sesuntupun setekth-

' HR Bukharikitab"ad-DahwAt'bab" Mh Yaqilu idzi Ndma." jllih VIII , hal: 3o7. Muslim,
kitab"adz-Dzikri wa ad-Du'dk wa at-Taubah wa al-Istigfdr" bab "Mri Yaqilu'inda al-Naumi."
Isosr]jilid IV, hal: 3rz. Tirmidzi "Ab-wdbu ad-Dahwdt." lje4rl
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Mu, Engkntt vang znlir, tlnn titlsk ntltr scsttLttttltutr tlttng bertttln di stos-Mu,
Engknu yatg bntin dsrt tiLlttk ndn sasuutrtptnt Vtttg ltcrndn tli bstuah-Mu, ltLrtssilnlr

lnLtattgku dnn ltchnsknrtlnh sku Llwi ke.ftthirnn"t

Rasulullah saw. juga membaca,

./- '' t.t 
?_; ;tu uriT; uutj u6i U;ti ..<Jr ,;u iiJr4s? l,; ;i ;;s I

"segnln yutjibngi Alldr, Dzst rlttrtg tclttlr rrrerrilteri mnkm, rninum, kcct.rktLpan

dan te ntpat tirrggttl kcptrtin ksni. Berapn bnnynk ttrnng-orang Vang ticlnk nrcntTturtytti

kecukuTtttrt dsrt titlnk tdn tcnqtnt tinggnl.")

setiap kali Rasulullah saw. beranjak ke tempat tidur di malam hari, beliau
meniup kedua telapak tangannya dengan membaca surah Al-Ikhlds, surah An-
NAs dan surah Al-Falak. Kemudian beliau mengusapkan telapak tangannya pada
anggota tubuh beliau yang dapat dijangkau. Beliau mernulainya dari kepala,
muka dan bagian depan dari tubuhnya sebanyak tiga kali.:

Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang berbaring (yang hendak
tidur) agar membaca,

-l.*L-ri rl: f-"*rt r^^-.;-C-i :r J-:;;i 3!-. .:=- i--:i. -.;3LJ,!
,4,6, !tV. :,ijX,; \e;:6

"Dengntt ntcntyebut nantn-Mu, utslmi ruhar*u aku meletakkm rambungku
dLtrt dcngan tnentlebut nanm-Mu aku nrcngnngkatnyn. likn Engkau nrencsbut

iiutaku, mskn kasilwnilnlt is dnn jika Engkau menthisrknttryn, mnka jngalah ia
scbagnirnnnn Engknu nrcnjngn jiuta oran&-orong tlang snleh."a

Rasulullah saw juga pernah berkata kepada Fathimah, "Bacalah tasbih
sebanyak tiga puluh tiga kali, tahmid sebanyak tiga puluh tiga kali dan takbir

HR.AbuDaudkilrb"al Adubl' bab"Md yaqilu'inJaal-Ndumi." l5oa5ljilidtV,hal: 3ro.Tirmidzi "Ji Ahwnhu uJ-Daawat." I.}622I tbnu Maiah, kirab "ad-Duhk:'baL>*Mi yad'u
bihi idza Awd ila Firasyihi." I.r8z: I jilid tl. hal: r 274.
HR. Muslim, kit^b"adz Dzikri wa ad Duhk" bab "Mh yaqLlu'inda al-Naumi." jilidXy].I,
hal: 37. Abu Daud kitab "al Adahi bab" Mi yuqalu'indd allNaumt." lsos; I jilid IV, hal: 3 r z.

Iilrla.ri "Jt Abwabu ad--Dahwat " bab "Ma hh Ji ad Duhk idz, Awa ila"Fiasyihi." ltizolHR Bukhari kitab"ad-Dahr.',rit," bab "at-Tahiwudz wa ad-Duhk inda al-Aiandm}.t' iilidVIII, hal:_-3o9 dan kitab "Fadhdil al-r1ur'an," bab"Fadhlu ad-Dalawitt.', [5or7] Muslim, (itab
" adz-Dzikri wa ad-Duhk," bab" Mh yaqilu'inda al-Naumi."Abu Daud kitab.,at-Adatl'bab'.'\a YuqaQ'inda al Naumi." Isoso] jilid IV, hal: 3 r3. Tirmidzi "li Abwabu ad-Dahwat,:.
6ab " Ma lah f man Yaqrau al-Qurhn' 'inda at-Maiam." I j3991
HR Bukhari kitab " ad-Da:awat:' bab " Haddatsanh Ahmadblin'yinus," iilid VIII , hal: 3o9.Muslim, kitab "adz-Dzikri wa ad-Duhk," bab "Md yaqilu 'inda al-Naumi." ft741 

"ll;lut

Daud kitab "al-Adabl'bab"Mh yuqhlu'inda al,Naumi." [5o5o] jilid IV hal: :ir.
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sebanyak tiga puluh tiga kali."' Beliau juga berpesan agar membaca doa"Ya

Allah, Tuhon yang menciptakan langit dan bumi . . . . " Di samping itu, beliau juga

berpesan agar memba ca ayat kursi. Beliau memberitahukan bahwa orang yang

membaca ayat kursi, ia berada dalam lindungan Allah swt.'

Rasulullah saw. berkatakepada Barrak, "|ika engkau ingin tidur, berwudhulah

sebagaimana engkau wudhu untuk melakukan shalat kemudian berbaringlah

dengan bertumpu pada lambung bagian kanan. Setelah itu, bacalah doa:

t)ti j:uj; .Ut ,s *-Uii; .ut +ri Ji r, )i.u: .j* .jl:i dJ'
,: / a ,:.,; .i' .- ;,.-'^'.o

.-r..li s!' :f,*': ,)';;i gJ' :!t-( ;l JJ!: )l .:1- U; l; ';; I
"Ya Allah, aku pasrahkan diriku kepada-Mu, aku serahkan semua urttsanku

kepadn-Mu, aku sanderkun punggungku kepada-Mu dengan dipenuhi roso tokut

dan harap kepada-Mu. Tidak ado tempnt bersandar dan keselamqtsn selain kepada-

Mu. Aku berinnn kepnda kitab-Mu yang telah Engkau turunkan dan aku berimsn

kepada nabi-Mu yang telah Engkau utus."

Kemudian Rasulullah saw bersabda, "lika engkau meninggal dunia pada

hari itu, engkau mati dalamkeadaanberiman. Maka jadikanlah, kalimat tersebut

sebagai kalimat terakhir yang engkau ucapkan."t

Doa Bangun dari Tidur

Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang bangun dari tidur agar

membaca doa berikut:

: - ".5+ _J ;;i; l;r-.* g JvG: g"i k !, +-rlt ,1 "rj,-Jr

";;*;;r:;j, basi Au'alt yon',g' tr,t), *,ng,*aolikan ruhku,' ntemberikesettatan

pada badanku dan mengizinkonku untuk mengingat-Nya."a

Ketika Rasulullah saw. bangun dari tidur, beliau membaca,

HR Bukhari krtab"ad-DaawAt:'bab"at'Takbir wa at-Tasbth'inda al-Mandn." jilid VIII ,

hal: 3 o9. Muslim, kitab " adz- Dzikri w a ad- D uhk," bab " Mh YaqAIu' inda al-N aumi." [3z ql
Abu Daud kitab "al-Adabl'bab,"Mh Yuqhlu'inda al-Naumi." [so6+, sog,5o6z] Tirmidzi
"fi Abwhbu ad-Dalawat," bab "Md ldh fi at-Takbir wa at-Tasbth wa at-Tahmid 'inda al-
fr4anhm." lr6r:. :6r+l
HRBukharikrtab"al-Wakhlah,"bab"IdzhWakkalaRajulan..." Iz3rr] dankitab"Fadhdil
al-Qurhn," bab "Fadhlu SArah al-Baqarah." [5oro)
HR Bukhari l<$ab " ad-DahwAt:' bab "Idzd Bdta Thhhiran" dan bab " Mh YaqfiIu idzd Nhma."
jilid VIII, Hal: 3o6, 3o7. Muslim, l<ttab "adz-Dzikri wa ad-Duhk," bab "Ad-Duhk'inda an-
'Naumi." jlIidXYII, hal: tz. Abu Daudkitab "4/-Adabl'bab"MhYuqdlu'inda al-Naumil'15o46)
Tirmidzi "f Abwhbu ad-Dahwat," bab " Mh lhb f ad-Duhk idzd Awh ild Firhsyihi." .36fil
Lihat dalam kitab Sunan Tirmidzi. [3o4r] Ibnu Sunni , jilid IX, hal:r4

L

496 - Fikih Sunnah II



o -, tt, t

fu sj, i+u' .etii ; !i:t1 ;;J ir"J' i<r, Jut -:: c.:i il .J) !
""" .,., ,oi,.a o,o. ..'r1,,' . -.,.. ? :, i r',,

iti..lt -:i $l ;".-, :l-ri jl ! ;; .F,r-^ ,i -r-j -:'i, ai \i
"Tidak adn Tuhnn selain Engkau. Ya Allah, aku memolnn ail1ptm ntas dosnku

don aku mentolrcn rshmat-Mu. Ys AIIah, berilnh ilmu yang berntnn.faat kepndaku,

jangan Engkau palingkarr aku setelah Engkau memberi hidaynh keptadaku dnn

berilqh rahmat kepadaku dori sisi-Mu. Sesunggultnya Engkau Dznt yang Maha

memberi." 1

Rasulullah saw. juga pernah bersabda, "Siapa yang mengigau saat tidur
(dan tidak bisa tidur lagi), kemudian ia membaca doa,

t.nlttot"o"ot't"^\t',-Lt-ri_r;.; g .G ,jl tlAt 
"J; eUJr ^) ,il JJ"; !;-b; "irr !l JI ))- (J- Q l> J J J-/ t r, 

o ' t, .: . \ ,

i! Yl i*t; J"; \i'Fi 
^t);rr 

ll il vr 1, 
jt;:i A

'Tidak ada Tuhan selain Allnh, Dzat ynng ess dnn tidnk ada sekutu bagi-Nr1n.

Baginrla segnla kerajnan dnn baginya segala puji, Dialsh Dzat yang kuass ates

segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selnin Allslt. AIIah Maha Besar. Tidsk nda daya

dan kekuatan selsin dari Allalt' kemudian ia mengucapkan: Ya Allnh, ampunilnh

aku, atau iq berdoa, maka Allsh pasti mengabtilksn donnya. lika berutudhu dan

shalat, maka shslatnya diterima AIIah."2

Doa Ketika Gelisah, Sulit Tidur dan Merasa Kesepian

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda, "|ika salah seorang di antara kalian gelisah atau takut ketika

tidur, hendaknya ia membaca:

r o'-j"r'A" l\', ;p4,,>t'?-a f s,rV r s +w : "ti J*,6r Ar -r-l<.i ;i
"AkuUutir'aurga'rrgonlro,rf*otaUot y,*grr*rrrro.O'orimurka-Nya,'.sikss-

Nya, keburukan hamba-Nr1n, godnan setsn dan kedntangannyai ' sesungguhnya ia

tidak akan terkena bahava.3

HR. Abu Daud kitab "al-Adabl'bab"MhYaqAlu ar-Rajulu idzd Tadra min al-Laili." [5o5r]
HR Bukhari kirab"at-Tahaiiud," bab "Fadhlu Tairi min al-Laili la shalli." Irr54l. Abu
Daud kitab "al-Adabl'bab" Ma Yaqilu ar-Rnjulu idzhTahra min aI-LaiIi." [5o6o] Tirmidzi
"fi Abwdbu ad-Dahwat," bab " Mdiaa fi aa-Duai idzd inrabaha min al-Laili. "Il6f 8l
HR Abu Daud, kitab "ath-lhibbl' bab""Kaifa ar-Ruqd;' [rss:]. Tirmidzil<tt^b"AbwAbu ad-
Dahwdtl'$7y)



Ibnu Umar juga mengajarkan doa ini kepada anak-anaknya yang sudah

dewasa. Dan untuk anak-anaknya yang belum dewasa, ia menulisnya di atas

kertas kemudian mengalungkannya di leher mereka. Sanad hadits ini hasan.

Dari Khalid bin Walid, bahwasanya ia pernah merasa gelisah, kemudian
Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Maukah engkau aku ajarkan beberapa

kalimat yang jika engkau membacanya, maka engkau dapat tidur (dengan

tenang)? Ucapkan,

;j ;pr=:lt J')) J--Ei \,I ;r*1\r - r, tai uJ C.Jr ;r*.Jr :', '&,
", ", ^r" 

f .. ,', o 
": 

t o t .o.:

Ji ;i .*; ;\ y b't- ii b; '3rt Jui.- F _,';b _J jS i-J--i
,.:2t-i !: "JI ) -ijr dl l, I ju t : !)v'i &

"Yn Allnh, Tulnn langit yang tujuh dan apa yang ditedultnyn, Tulmn buni dan

apa yang dipangkunyn, Tulnn setnn don lpa Votlg disesatkannya, jndilnh Engkau

sebagoi penolongku dari kebtrruknn senlua mokltluk-Mu, dnri aniaya salah seornng di

rmtnra ntereka atau darikejahatannya. Begitu mulia pertolongan-Mu dnnbegitu agung

pujian-Mu. Tidak nda Tuhan selain Engkau, tidnk adn Tuhsn selain Engkat. "I HR
Thabrani dalam kitab al-Kabir dan al-Ausath. ,\I-Hafrdz al-Mundziri berkata,

sanadhadits ini hasan, hanya saja Abdurrahman bin Basith tidak mendengarnya

dari Khalid. Thabrani dan Ibnu Sunni juga meriwayatkan dari Barrak bin Azib
bahwasanya ada seseorang yang tidak bisa tidur dan datang kepada Rasulullah

saw.. Kemudian Rasulullah saw. berkata kepadanya, ucapkan,

t | :rr i o;l! r.";)r 1->frJJr.^Ll* C1)rr -(xJ, u, 
' 

s:,Jjr JIIJ r"1r o\-=Ll

o)A\)
" Moln Suci Allalu rnjn yang Maha Suci, Tulnn Malaikat dnn ruh. Langit dan

bwni begitu agung dengan keagungan dan kuasa-Nya."2 Lelaki tersebut lantas

membacanya, kemudian Allah swt. menghilangkan kesulitannya untuk tidur.

Doa yang Dibaca Ketika Bermimpi Buruk

fabir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,"Jika salah seorang dari kalian
bermimpi sesuatu yang tidak disenanginya, hendaknya ia meludah ke arah kiri

' HR Tirmidzi"abwiibu ad-Dahwht." j7;3)
' Al-Haitsmai menyebutkannya dalam kitab az-Zawdid.Ia berkata hadits ini diriwayatkan oleh

Thabrani yang di dalamnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Jafan al-fafi.
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sebanyak tiga kali dan memohon peilindungan kepada Allah dari godaan setan

yang terkutuk. Setelah itu, hendaknya ia menguboh posisi tidurnya pada bagian

sebelalt kiri."' HR Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah.

Abu Said al-Khudri berkata, bahwasanya ia mendengar Rasulullah saw

bersabda,

rfiri ir r;41"lr ;r e L:jp +,:.1.3)t €'tl a,i, t:1

t t tti*":+ rU:=:Jt _," i L-tj 4'o,S+ L;
t" J.'', , - \l
t

" Jikn snlalt seornng tli ontnrakolianbe rninryi sesuatu yang menyennngkannya,

scsungguhnya rttirttTtinyn berasnl dnri AIIah Knrenartya, hendabnln in memuji

keytnda Allalt dat metrceritakan mimpitrrya (kepntla ornng ldn) . Dmt jika ia herminpi

sesuatu yattg tidnk disenanginytt, sesunggulmya mimpinyn barasal deri setan.

Knrensitu, hendaknyaiaberlindungkepadnAllnhdan jnngnnmenceritaknnkepada

siapapun knrena se sunggulmrla rnimpinya tidnk akart nrcmberi balwya kepadnnrla."l

HR Tirmidzi. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Doa Ketika Mengenakan Pakaian

Ibnu Sunni berkata, jika Rasulullah saw mengenakan pakaian, gamis,

selendang atau serba, beliau membaca,

; s ,; J/ el., ;;it:,: f 6 ,- ) o-> j" -rtJ:.li if -+'
"Ya Allah, seutnggulunla sku rrtennhort kepoda-Mu kebuikart darinyn dart

kebttikan yang ada di tlalatmtln. Dnn aku be rlindungkepada-Mu darikebttruknntryn

dan keburukan Vang sdn di dnlamnva."3

Muadz bin Anas berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yang mengenakan

pakaian baru kemudian ia membaca,

HR Muslim, kttab"ar-RukyA," jilid XV , hal: zo lzz6z). Abu Daud kitab"al-Adab:'bab
" MA IAhf ar-Rukyd. " [sozz) Ibnu Majah, kitab"Ta'biru ar-Rukyd," bab" Man Rah Rukyan
Yukrihuhd." lzgosl.
HR Bukhari kitab"at-Ta'bir"6ab"Rukya ash-Shdlihina," jilid XI ,hal:479. Muslim, dariHR Bukhari kitab " at-'lh'bir,"bab " Rukya ash-Shdlihina," jilid XI , hal: 479. Muslim, dari
Abu Qatadah dalam"Atyaalu kitab ar-Rukyal' i1lld V , hal: t6, 17, 18. [zz6r]. Abu Daud

Md Yaqilu idzh Rah Rukyan Yukrihuh6."
{R Abu Daud, kitab "al-l,Ibds." f+oz:]. Tiirmidzi "Abwhbu al-Llbh;" bab'Mh Yaqilu idzaHR Abu Daud, kitab "al-Llbds." I

Labisa Tsauban ladidan." I r 8zz]. Imam Ahmad dalam lstab al-Mustadrak, jilid III , hal: 3o

.J,ot
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'Segnlapujibagi AllahDzatmemakaian padaku pakaianini dan menganugerahkan-

nya kepadaku dengan tanpa adnnya daya dariku juga tnnpa adanya kekuatnn dariku,'

maka Allah swt. memberi ampunan kepadanya segala dosa yang telah lalui"

Di samping itu, juga dianjurkan untuk memb aca basmalah, karena apapun
(aktivitas) yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka aktivitas
tersebut akan berkurang keberkahannya.

Doa Ketika Mengenakan Pakaian Baru

Abu Sa'id al-Khudri berkata, jika Rasulullah saw. memakai pakaian,

selendang, gamis atau serban, beliau membaca,

" ., t 1i. t', . t

.",\ >o-t-\o a) *ra L .f _i o,*;," J)JL-I ^iJ---S c.il "L*Jl .:U idjt
'.i'.' ,'r,' ''," e v f ) of

"Yq Allah, bagi-Mu segala puji. Engknulah yang telah memakaikannya

(pakaian) kepadaku, aku memohon kepada-Mu kebaiksn darinya dan kebaikan

yang dibuat untuknyn. Dan nku berlindung kepada-Mu dsri keburukannya

dan keburukan ynng dibuat untuknya."2HR Abu Daud dan Tirmidzi. Ia

menyatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Umar, ia berkata, Aku mendengar

Rasulullah saw. bersabda,

t,'-t
Ar L:;i i -i',",-c 0", < ,t .i u' u ) a) t) , Yt J

t. .L;-- g 9 "irl -.a;f J rK q

/t

iL-' , <Jl
. o ... .. "iir.At JJ".l

"Barangsiapa ynng mengenakan baju baru, kemudinn ia membctca: 'segala

puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku apa yang aku pergunakan

untuk menutupi aurat dan yang aku pergunakan untuk menghias diriku dalam

kehidupanku.' Kemudian ia mengambil pakaian yang Inma lalu menyedekahkannya,

HR Abu Daud, kitab "aI-LIbds." [4o23]. Hakim dalam kitab al-Mustadrak, jilid IV , hal:
r92, t93
HR Abu Daud, kitab "al-Llbds." [4ozo]. Tirmidzi kitab "al-Libhs," bab "Md yaqhlu idza
Labisa Tsauban Jadidan." ltBzzl
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rnaka ia bersde dalam tanggunggan penjagnan dan perlindungan Allnh baik daktm
keadaan hidup maupun mnti."l

Doa Ketika Melihat Seseorang Mengenakan Pakaian Baru

Rasulullah saw. pernah berkata kepada ummu Khalid setelah menyerahkan
baju baru kepadanya, " Bajumu telah usang, gantilah dengan yang baru.,' . Sahabat
perempuan pun berkata kepadanya, "Bajumu telah usang, dan Allah swt. telah
menggantinya."l

Rasulullah saw. pernah melihat Salyidina Ali mengenakan baju yang sudah
usang' kemudian beliau berkata kepadanya, " pakailah ba.1u yang baru, hiduplah
dengan terpuji, matilah dengan syahid dan bahagia.", HR Ibnu Majah dan Ibnu
Sunni.

Doa Ketika Melepaskan Baiu

Ibnu sunni meriwayatkan dari Anas ra., ia berkata bahwasanya Rasulullah
saw. bersabda, "Pelindung antara penglihatan jin dan aurat anak cucu Adam,
yaitu jika seseorang ingin melepas bajunya, ia membaca,

* vl i: V ;i "Jir r**r
"Dengart ntenyebut ,o,no attot, yrrf iroio rut * selnin Dia.,,s

Doa Ketika Keluar dari Rumah

Abu Daud meriwayatkan dari Anas ra.

bersabda, "Barangsiapa yang keluar dari rumah

bahwasanya Rasulullah saw.

dan membaca,

//, e 
'(--D 9 alJl +a

J\

HR Tirmidzi dalan beberapa hadits, bab "ad-Dahwat." b555l.Ibnu Maiah, kitab ',d/-

!!A_af" ." Ua Yaqilu ar-Rajtilu idzu Labisa Tsauban ladida".. iilszl.
HR Bukhari kitab ^ al-Libas," bab " al-Khamishah as-sauddk,"-din bab " Md yadtla't liman
Labis! Tsauban ladidan," jilid X , hal: 236, 256. Dan dalam kitab ,.at_lihhdi,bab,,Man
Takallama bi al Fa.ransiyyati.wa ar-Ratltanati," jilidVl , hal: r68, juga kitab "al-Adab," bab"M!n.Tttrakn.shabiyyutan ghairahu lntta Talhbu bihi aw eabbaiaih aw Mazahaha."' itlid
X, hal: i 56. Abu Daud kir.ab" al-Libas, " bab "Fi ma yaddai liman Labisa Tsaubai ladidhn.;'
[4o24. Imam Ahmad dalan,t Musnad Ahmad.jilid VI ,hal: 364,365.
HR Abu Daud, kitab "al-Libas." l4ozol.
FR Lu."g Maiah,.kitab." al-.Libds," bab" M6 yaqfilu ar-Rajulu idza Labisa Tsauban ladtdan.,'
[3558]. Imam Ahmad d,alam Musnad Ahmad, jilid II, hal: 89. Ibnu Sunni bab ;,AmaI 

aI_
Yaumi wa al-Lailah." hal: 89.
Ibnu Sunni bab"Amal al-Yaumi wa al-Lailah." [zo, zl.
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"Dengan menyebut nama Allol\ ttku seraltkan (urusanku) kepada Allah. Tidnk

ada daya dan kekustan kecusli dari AIInlt."

Dikatakan kepadanya, kamu telah dicukupi, dijaga dan diberi petunjuk.
Kemudian setan berpaling darinya dan berkata kepada temannya (sesama setan)

yang lain, bagaimana engkau akan mengganggu seseorang yang telah diberi
kecukupan, dijaga dan diberi hidayah?! '

Dalam Musnad Ahmad,ImarnAhmad meriwayatkan dari Anas bahwasanya

Rasulullah saw bersabda, "Tidaklah seorang Muslim yang keluar dari rumahnya
untuk bepergian atau untuk keperluan yang lain dan membaca:

. t , .t ' , 
" 

I,a 
' 

,^n! )l ;--; !; J,.- l6' .ri" -k; "r!,.-l-^aiir 6t rJl 41Jr -^-r
"Onigon menyebut noma Alloh, aku berintqn kepada Allatt, aku memohon

perlindungan kepada Allah, aku seraltknn (urusanku) kepada Allah srut. Tidak ada

daya dan kekustan kecusli dsri Allalt, " kecuali ia akan mendapatkan rezeki yang
terbaik dalam perjalanannya dan dihindarkan dari marabahaya.'

Dari Ummu Salamah, ia berkata, "Tidaklah Rasulullah keluar dari rumahku
kecuali beliau menengadahkan wajahnya ke langit kemudian mengucapkan,

"Ys Allah, aku berlindung kepada-Mu dori tersesat dan menyesatkan, dari
tergelincir dan menggelincirkan, dari berbuat aniaya ntau teraniays dari kebodolun

atau pembodolun terlwdapkLr.": HR Tirmidzi. Hadits ini hasan dan shahih.

Doa Ketika Masuk Rumah

Dalam Shahih Muslim,Imam Muslim meriwayatkan dari fabir, iaberkata,
aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "lika seseorang masuk ke dalam
rumahnya, kemudian ia mengingat Allah pada saat masuk dan pada saat akan
makan malam, maka setan berkata kepadanya, 'tidak ada tempat bermalam
bagiku dan tidak ada makan malam untukku.' Iika ia tidak mengingat Allah

HR Abu Daud, kitab "al-Adab)' bab " Mri Jah f man Dakhala Baitahu." [5o59]. Tirmidzi
"Ab-wdbu ad-Daawdt" bab "Mri Yaqilu idza kharaza min Baitihi." [365o]. Ibnu Hibban
dalam kitab Mawhridu adz-dzamlhn...[475].Ibnu Majah, kitab"ad-Duhk," bab"MhyaqAlu
ar-Rajulu idza Kharaja min Baitihi." ft886).
HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, iilid I, hal: 66.
HRAbu Daud,kitab"al-Adab," bab&MA lahf man DahkalaBaitahu, Mhyaqhlu?" l5o94l.
Nasai, kitab "al-lsti?dzah," bab"al-Istihdzah min Duhin lA Yusma"'dan bab-"a/-lstihdzah
min adh-Dhaldl," jilid VIII , hal: 268,285. Tirmidzi "Abwdbu ad-Dahwht." [365r]. Ibnu
Majah, kitab "ad-Duhkl'bab"Md Yad'i ar-Tajulu idza Kharaja min Baitihi." [3884-Imam
Ahhrad dalam Musnad Ahmad,jilid VI , hal:"3o6.
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ketika akan nnsuk rumah, maka setan akan berkata, 'Engkau telah memberi

tempat bermalam untukku.' Dan ketika ia tidak mengingat Allah ketika akan

makan, maka setan akan berkata,'Engkau telah rnemberikan tempat bermalam

dan makan malsm untukktt.""

Abu Daud meriwayatkan dalam Sunannya dari Abu Malik al-Asyari, ia

berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Jika seseorang masuk ke dalam

rumahnya, hendaknya ia nrengucapkan,

,1t

"Ya AIIah, sesurtggtrltnya nku memolrcn kepnda-Mu sebsik-bnik tempat

masuk dsn sebaik-haik tempnt kelttsr. Dengan menyehut nnma Allah, nku mssuk

datt dengan mentlebut nsma Allnlt sku kelunr szot. Kepndn Allsl, Tttlmnku, nku

nwtyeraltkntt (urusnt*u). " Kemudian hendaknya ia mengucapkan salam untuk
keluarganya.'

Imarn Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunannya, dari Anas ra.. Ia berkata,

Rasulullah berkata kepadaku, "Anakku, jika engkau masuk ke dalam (rumah

dan bertemu) dengan keluargamu, lalu engkau memberi salam, maka keberkahan

akan ada pada dirimu dttn keluargamu.": Tirmidzi rnengatakan bahwa hadits

ini hasan dan shahih.

Doa Ketika Melihat Harta Benda yang Menakiubkan Baginya

fika seseorang

baginya, hendaknya

atau harta benda yang menakjubkan

-t . r9u, L.

melihat keluarga

ia mengucapkan,

, t ,,t
nq !! ;t

" Segnla sesuttu atos kelrcndnk Allalu ticlak ado kekustsn keuttli dsri Allsh."a

Tapi jika ia melihat sesuatu yang menyaktinya, hendaknya ia mengucapkan,

HR Muslim, kitab"al-Asyribah," bab"Adhbu al-Akli wa asy-Syarib." Izor8]. Abu Daud
k\tab " al - Ath'i rn ah." ft 7 6 5). Ibnu Majah, kitab " ad- D u'Akl' [ : 8 8 z ].
HR Abu Daud, kitab "al-Adah." bab "Mrj lahf Man Dakhla Baitahu, MhYaqfilu." [sos6].
HR Tirmidzi kltab "AdAbu al-Istikdzhn wa al-Adhb," bab "Mh I6h fi Taslim idza Dakhla
Baitnhu." lz599l.
HR lbnu Sunni bab "Dzikru alyauni wa al-Lailah." Izo6], hal: 86. Dalarn sanad hadits ini
terdapal seorangyang bernama Abu Bakar al-Hadzli Abdu8llah bin Tsamamah. Al-Haitsami
berkata, hadits ini sangat dhaif.

Y 
"iut
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" Segala puji bagi Allah atas semun keadaan."

Allah swt. berfirman,

J\; "r k

@ V1.iyri,v ti :66 Jfr Ai- aL',ii'iJ5
"Dan mengapa kamu tidak ntengucnpkan tatkala komu memasuki kebunmu

'Mh Syi Allsh, 16 Quwwata ill6 Bill6h' (Sungguh utas kehendak Allah semua ini
tenuujud, tiadakekuatankecunli denganpertolongan Allnh)." (Al-Kahfi [18] :39)1

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Anas, ia berkata bahwasanya Rasulullah

s aw. bersab d a, " Ti d akl ah All ah m e mb er i ke nikm at an kep a d a h amb a - N y a b e r up a

keluarga, harta dan anak kemudian ia mengucapkan: 'Sungguh qtas kehendak

Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah,'

kecuali Allah tidak akan menimpakan musibah kepadanya selain kematian."'

Ibnu Sunni juga berkata, Setiap kali Rasulullah saw. melihat sesuatu yang

membahagiakan, beliau membaca,

octrAt'g ^* &ir .n iir
" Segala puji bagi AUotr, yorg" arrgo, kenikmatnnnya (segala) kebaikon

menjadi sempurna."

Dan ketika Rasulullah saw. melihat sesuatu yang tidak menyenangkan,

beliau membaca,

);:".;' I ij
"Segala puji bagi Allah atss semua kesdaan."3 HR Ibnu Majah. Hakim

berkata, hadits ini hasan dan shahih.

Doa Ketika Becermin

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Sayyidina Ali ra., jika Rasulullah saw.

berkaca, beliau membaca,

HR Ibnu Majah, kitab "al-Adab," bab "Fadhlu Hdmidaini." [38o3]. Ibnu Sunni"Amalu
al-Yaumi wa al-Lailahl' [38o]. Lihat dalam kitab Shahih al-lamlk, jilid IV hal: zor.
HRThbarani dalam kitab ash-Shaghir,hal rzz.Ibnu Sunni "Amalu al-Yaumi wa al-Lailahl'
Ilog]. Imam Ibnu Katsir juga menyebutkannya dalam kitab tafsirnya. Dalam Musnad Abu
Ya'la, Al-Hafdz Abu Fath al-Azdari berkata: Isa bin Aun dari Abdul Malik bin Zararah dari
Anas, ucapannya tidak sah (tidak bisa diterima).
Sun an Ib nu Maj ah, l<fiab " al- Ad ab," b ab " F adhlu aI - Hdmi dai ni." I r 8o : ] .

t
I

5O4 - Fikih Sunnah II



"Ys AIInh, sebngaimnnn Engknu

p e rb a gu sl ah skhl akku. " 1

/t
' o e . . z a j,t,

\:-^*> LJ a#Jl

telalt ntentpcrbagus ciptannku, tnaka

Ibnu Sunni juga meriwayatkan dari Anas ra., ia berkata, )ika Rasulullah

saw. berkaca, beliau membaca,

" SegalapujibagiAllahyangtelaltmenciptnknnku,ketnudiannrenyempunnkan-

nya, yang telalt nrcnuliakan bentuk rupaku kemudisn memperbagusnVa dan yang

telah menjadiknnku (bagian dari) kaum Muslimin."2

Doa Ketika Melihat Musibah yang Mengenai Seseorang

Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dengan sanad hasan dari Abu Hurairah
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Siapapun yang melihat orang terkena

musibah, kemudian ia mengucapkan,

,.
tL it G , <-rjr .1 -r3t)\";jj

"Segala puji bngi AIIah ynng telnh ntenyelanatknnku dari musibah yang

menintpamu don yang telah banyak memberi kelebihnn kepadaku dnri makhluk

yang diciptakan (Allah)," maka ia tidak akan tertimpa musibah tersebut.3

Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama berkata, hendaknya doa

ini dibaca dengan suara pelan yang cukup dirinya sendiri yang mendengarnya

dan tidak didengar oleh orang yang sedang terkena musibah agar ia tidak
semakin sakit hati. )ika musibah yang menimpanya akibat dari kemaksiatan

yang dilakukannya, maka diperbolehkan membaca doa ini dengan suara keras

sampai terdengar olehnya, jika tidak dikhawatirkan terjadi kerusakan.

HR Ibnu Sunni" Amal al-Yaumi wa al-Lailah." I r 6z], hal: 7. Dalam sanad hadits ini terdapat
Husain bin Abu Sirri al-Asqalany.
HR Ibnu Sunni"Amal al-Yaumi wa al-Lailah." I164]. Al-Manawi berkata, Thabrani juga
meriwayatkan hadits ini dalam al-Ausath.
HR Tirmidzi "Abwdbu ad-Dahwatl' bab "Mh Yaqilu idza Rah Mubtald." [r+28]. Ibnu
Majah," Kitdbu ad-Duhk," bab" Ma Yad'h ar-Rajulu idza Nadhara ila AhIi al-Baldl" [:8qz].
Lihat dalam kitab Hilyah al-Auliyakm, karya Abu Na'im jilid V hal: r3, jilid VI, hal: 265.
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Doa Ketika Mendengar Kokokan Ayam fantan, Jeritan Keledai
dan Gonggongan Aniing

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,
1/

i .27. o'. .3: ,:: 
"1i1. ts.L rl, k,!i d-bi ."

' ,"': ^ '-
t.tl o: 'i'
UlJz-i' Jl-'

nr ri'*u Kl, cV s-"- r,;

t. , ,
r+li iu":-:Jr _r 4;\j! ,"i'# rL;Jr

"lika kalian mendengnr kokokan ,yo* iorror, maka Ur'raooiot', t Eoao Airt
atas rahmat-Nya, karena saut itu ia sednng melihat Mqlaikat. Dan jika kalian

mendengar suarakeledai, moka mintrilohperlindungankepada Allnh dari gangguan

setan, knrena saat itu ia melihat setsn."1

Sedangkan Abu Daud meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda,

:::; I ; ;;#f, ;'.., ,,i'"* J.Ur.., ,.*tr de j oy<ir ar $* r:r

"lika kalian men'dengar forfforfon' anjtng do, ,uoro t r'Uaoi ai *Ar* nori,

hendaknya kaliqn memohon perlindungan kepadn Allah karena kqlian tidnk melihat

apa yang dilihatnya." 
'1

Doa Ketika Terkena Hembusan Angin

Abu Daud meriwayatkan hadits dengan sanad hasan, dari Abu Hurairah
ra., ia berkata, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,

ar t)-'s \^"# i upi; r;p -,r-rju €ui L;) ! o,i; ;ur 7\) , {"},
*l q alt! ty{r;*Jr)6.f

"Angin adalah bagian dari rahmat Allah, terkadang ia datang dengan

membowu rqhmat dan terkadang datang dengan membswa siksa, maka jika kalian

terkena hembusan angin, jnnganlah kalian mencacinya dan berdoalnh kepadn-Nya

agar'mendapat kebaikan darinya dsn berlindunglah kepada-Nya (agar terhindar)

darikeburukannya." 3

HR Bukhari kitab "Bad'i al-Khalqi." jilid VI, hal: z5r. Muslim, kitab "adz-Dzkiri wa ad-
Duhkl'bab"Istihbdbu ad-Duhk'inda Shiydhi ad-Diki." [2729]. AbuDaud kitab "al-Adab,"
bab"Md fthf ad-Diki wa al-Bahhim." [5roz]. Tirmidzi kitab"AbwAbu ad-Daawdt," bab
" Md Yaqilu idza Sami'Allah swt. Nahiqa al-Himhri." 11688l.
HR Abu Daud, kitab "al-Adab," bab"Md lhhJi ad-Diki wa al-Bahaim." Isro:J.
HR Abu Daud, kitab " al-Adab," bab " Md Yaqilu idza Hdjat ar-Riydfou." lsoszl.
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Dalam Shahih Muslim, Irnam Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. Ia

berkata, ketika Rasulullah saw. terkena hembusan angin, beliau mengucapkan,

"Yn Allnh, nktt lmrnfunt kcpradtt-Mu dnri kcltnikutnyn, kcbniknn yong ndn di dt-

lnnmqtt dsn kahniknr dari tpn rlnng dikiriltr oltltryn. Aku hcrlindung krptttln-Mu tlnri

keburuknnnvtt, kclturuknn qant ndn di tlttlannrla dnn kcburuknn rlntlg dikirirn olclun1t."l

Doa Ketika Mendengar Petir

Imam Tirnidzi meriwayatkan hadits dengan sanad yang dhaif (lemah)

dari Ibnu Umar, ketika Rasulullah saw. mendengar suara petir dan melihat

kilat, beliau rnengucapkan,

.olo

Jili Jl LuLr-. -:Lr-r+ u(i:; JLin Uii:'-*-lr
"Vn ,+llnlu, 1nrrgn,rl,nl, t,rgt nu ,lrrrrburrut, fnnr, ,rrrign, nturkrt-Mu dnn barilslt

lr e s t' I r a t n t r k e 
7t 

Lt d n k n t t i -. t' lt eI t r t r u r y tt. " :

Doa Ketika Melihat Bulan Purnama

Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata, ketika

Rasulullah saw. melihat bulan purnama, beliau mengucapkan,

!ri.t'"t'

-; LJ -+..LJtr,)Ll,\'t, +")LJr. jE\"\;,;\\, LJr +Ia\ ,iUt , jfi,L'

".1 J{.,J l:'. ; , g"7- 1 \:' I

"Allslr Mnlu Bcssr. Yn AIIolt jndiknnlnlt in bulan bagi katrti dengnn arnan,

irnan, kcselantntnrt, Ttcrtolonsofl kadanraisn dsrr toufik ttas spa vstlg dicintni Tilnn
ksrni dnn ymrg diridlni. Tulnn kttnil tlsn Tuhnnmu adnlqlt Allnh."3

HR Muslim, kitab"Shaldtu al-Istisqitk," bab"at'Tawawudz'inda Rukyati ar-Ril1i waal-Ghainiwa
la-Faraftibi ol-htuttharl" lS99l. AbuDaud kitab " al-Adab." bab" Ma Yaqilu idzaHijat ar-Riydhu."
Isoqq]. Tirmidzi" Abwdbu ad'Dahwht,"bab"MhYaqAIu i,lza Hajat ar-Rihu." I16zz]. IbnuMajah,
kJrab" dd-Duhki bab" Mh Yad'i ar-Rajulu idza Rad as-Sohhbo wa al-Mathara. " [f 88s].
HR Tirmidzi kitab " Abwibu ad-Dahwitt," bab " Mh YaqAIu idza SamiAllah swt. ar-Rada."
[:628]. Dalam sanadnya terdapat Hajaj bin Arthahh. Hadits ini mudallas. Karenanya, Imam
Nawawi menyatakan hadits ini dhaif dalam kitab Tulfah adz-Dzdkirin. hal: zr9
HR Tirmidzi kitab " ad-Dahwdt," bab " Md YaqAlu 'it;da Rukyati al-Hildli." jilid II, hal: a.
Ibnu Hlbban dan mensahihkan hadits ini. [2374].
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Abu Daud meriwayatkan hadits mursal, dari eatadah, ia berkata, ketika
Rasulullah saw. melihat Hilal, beliau mengucapkan,

t e ' i r. 
t, o t.JJilr yeJ! cJl ,tt): r"- Jy, t-)j ;- J>t^ .'r:jr,r JX^

lrlaal

"Bulsn kebsiksn dttn petunjuk. Bulan kebaikan dan petunjuk. Bulan keboikan

dan petwrjuk, Aku berinmn kepnda Dznt yang rnenciptaknn-Mu," sebanyak tiga
kali. Setelah itu, beliau mengucapkan,

,./ , otj5 .**{ eW, tr< ,{-! ;i +;-rJr ; riJt
"segaln puli Uogi Al,trt, yong telalr rnengltilangknn sebtilan dsn memuncul-

kanntln sebulnn."l

Doa Ketika Sedang Gelisah dan Sedih

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata,
ketika Rasulullah saw. bersedih hati, beliau mengucapkan,

"Tidsk adn Tuhnn selain Allsh, Dzat yang penyantun dan Bijak. Tidok oda

Tuhan selain Allah, Tulmn 'arasy yang agung. Tidak oda Tuhan selqin Allnh,
Tuhsn langit dan bumi, don Tuhan arasy yang Mulia."2

Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits sebagaimana yang tertulis dalam sunan
Tirmidzi, dari Anas ra., ketika ada suatu perkara yang membuat Rasulullah
sedih, beliau mengucapkan,

,iri Nrr'",a u. 7 u

"Wahsi Dzat yang hidup dan selalu mengurusi (makhtuk-Nya), dengan

rshmat-Mu sku memohon pertolongan, " 3

3; i' rt ir I i4t ;;r -; ,irr

-R 
Ab,l D""d" k itab " al-Adab," bab "Mri yaqilu idza Rah al-Hildla." lsogz).' Hr Bukharifutab" ad.Da'awat." ba6 " ad-Du ak'inda al-Karbi." iiia Vil i , nut,'r, s. Muslim,

kitab"adz-Dzkiri, wa ad-Duhk, wa al-lsrigfar wa at-Taubah."'bab"Duhk ai-Karbi," jilid
XVII ,.hal:47. Ibnu Majah, kitab "ad.Duhkobab"ad-Duhk'inda al-Karb[ l:8821. Tirm'idzi
" Abwhbu ad-Dahwat," bab " Md Yarlitlu 'inda al-Karbi." j66ol.I HR Tirmidzi"Abwdbu ad-Dahwdt," [3524]. Ibnu sunni"Am'al -al-yaumi wa al-Lailah."
[339] , hal: r3z
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Imam Tirmidzi juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya ketika

ada suatu perkara yang membuat beliau sedih, beliau mengangkat kepalanya

ke langit seraya mengucapkan,

g.Xlr ^1, 
j\:i"

"Maln Suci Allalu Dzat ynng Maln Agung."

Dan jika beliau benar-benar berdoa, beliau rnengucapkarr,

i*t";;
"Wnhni Dzat ynng hidup dan selnlu mengtrrusi (makhluk-Nya)."1

Abu Daud meriwayatkan dari Abu Bakrah, bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "Doa bagi orang yang sedang sedih dan gelisah adalah:

,;., tot :.ii )l "JI ! "rt J"* J !;i, _:" ^i,bJ *J) F >u ;li J,J, illl'
1

"Ys Allnlu aku trcnglwrap ralmnt-Mu, nrnkn jnngatt engkau serLtltknn diriku

pada nafsuku sekejnp pun dnn perbaikilnh sefilua urusnn karni. Tidnk nda Tulnn

selain Engknu."2

Abu Daud juga meriwayatkan dari Asmakbinti Urnais, ia berkata, Rasulullah

saw. berkata kepadaku,

t 
":* * i-i I G-t *rt.;ur :.:Fr ; _,i oF' i* 'P it c,Llf -Litri \i

'iapo'*a, ,r;;", m,tu skt'r trnlut t on hebcrnpn kalimot' yang' ,rfuru born ,ont

ettgkau trerasa sedih: AIlah, Allah Tuhonku, nku tidnk menyekutukan-Nya dengan

apa7tun."3

Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya kalimat tersebut dibaca

Rasulullah saw. sebanyak tujuh kali.

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Said bin Abu Waqash, ia berkata,

Rasulullah saw. bersabda,"Doa Dzun Nun yang dibaca pada saat beliau berada

dalam perut ikan paus,

HR Tirnridzi " Abwhbu ad-Daawdt," bab" Mh Yaqhlu'inda al-Karbi." [3+:6]. Dalam sanad
hadits ini terdapat Ibrahim bin Fadhal. Irlan Ahmad, Abu Zar'ah, Abu Hatim dan Ibnu Adi
menyatakan bahwa hadits ini dhaif. Imam Bukhari mengatakan bahwa hadits ini mur.rgkar.
DaruQutni mengatakan bahwa hadits ini matruk.
HR Abu Daud,kitab" al-Adab," bab" Mh Yaqilu idza Asbaha." [5o9ol.Imam Ahmad dalam
Musnadnya,jilid V, hal:42. Syekh Nasiruddin al-Albnani mengatakan bahwa hadits ini
hasan. Hal yang sama juga dikemukakan Ibnu Hlbban. [237o].
HR Abu Daud, kitab " ash-Slmlahl'bab" al-lstigfir." lr szS l. Ibnu Majah, kitab"ad-DuAk,"
bab"ad-Duhk;inda al-Karhi." [:882]. Lihat dalam shahih Ibnu Majah, yang telah ditakhri
oleh Syekh Nasiruddin al-Albani. jilid II , hal: 335.
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:"JU-ll J :3 -tl Jl,\-.- c^;i )) "Jl \
"Tidnk ndn Tulmrt scloirt Ertgknu, Moln Suci Engknu, sesungguhnyn nku

termastrk orong-ornng ytrng znlhtt." Sesungguhnya tidak ada seorang Muslim
pun yang membacanya kecuali Allah akan mengabulkan permohonannya.'

Dalam riwayat lain dengan redaksi, "Sesungguhnya aku akan mengajarkan

kalimat yang jika dibaca oleh orang yang sedang duka, maka Allah akon

melapangkannya. Kalimat tersebut adalah kalimat yang dibaca saudaraku,

Yunus as."

Imam Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah

saw. bersabda,

,'. ta ,o
3lj-.l .rlj 3-ts rl

411 - IW 9P qF nJl
\

t- 'r' .;r'-r, '"a-
-^19la ' Jl,r-ll lr>.i\:' t e)

i*:jii, f i; ;; "lr Jii :rt

"Titlaklnlt suntu kesedilnn dnr rasn dukn nrertirrrltn scscorfi,lg kuiludiln io

mentbnca, 'Ys Allah, sesunggulunls sku sdnlnh lutnfua-Mu, arnk tlnri luutfun-Mu,

nnak dari lrantba perenrpuort-Mu. Ubun-tthunku Ttnda kuosn-Mu, drilom diriku telolr

tercatnt lukwn-Mu, dolon diri-Ku telnlt tercotot ketenhrnn-Mtt, aku nrcmohon kepadn-

Mu dengan segenop tlmn Vang Engknu semntkan pada Dzttt-Mu ntttu tlmg telnh

engknu turunksn dnlnnt kitab-Mu, ttttttt tlang telah Engkau ajnrknn kepatln.scsdorr/rg

dnri mnkltlt*-Mu, atttu ynrrg Ettgknu kunsai dnlsm ilnru ryang gnib, jndikanlnlr Al-

Qur'nn sebngni cnlntln bagi lntiku, pctrcrang hngi tlndnku, jalat kcluar kesedilnrtku

dnn nrcnglilnngktm kesusnlmnkt,' kecunli Allnlt sittt. akon nrcnghilnngkan kcsedilnn

dsn rLrstr dukanyn dntt Allnlt fit1t. okail nrcnggnntikannya dengan kehnlnginnn."2

.:

:Ju; r; Yl .- L '-r-i -,t-i r-

U JiiU-G ij .rG li uaL
;t rut ;. r-r-i .L:L i' rL*L .

t--;-'r

HR Tirmidzi "Abwdbu ad-Dahwdt." [:ros]. Hakim dalam al-Mustadrak jilid II, hal: :8-:,.
Ahmad dalam Musnadnya, jilid I , hal: r7o. Ibnu Sunni "Amal -ol-Yaumi wa al-Lailah."
[3a5], hal: r34. Dalarn sanad Ibnu Sunni terdapat nama An.rru bin Husain al-Akili al-Bashri,
ia sosok yang matruk. Lihat dalam kitab Taqribu al-Tahdzib, jilid II , hal: 68.
HR Ahmad d,alam Musnad Ahmad, jilid I, hal: 3gr,352. Ibnu Hibban. [2373]. Syekh
Nasiruddin al-Albani menvatakan hadits ini shahih.
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Doa Ketika Bertemu dengan Musuh
atau Takut Berhadapan dengan Hakim

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Abu Musa, bahwasanya ketika
Rasulullah saw. takut dengan suatu kaum, beliau mengucapkan,

" 'l :' !"", otr 'l'"'t 't2't)rr r +'rs i^.'f ;r 3u; tl nd'
"Ya Allnlt, aku menjadikqn-Mu sebagai penghalang bagi mereka dnn aku

b erlin du n g kep nd n - Mu Ll ar i k e j ah n t a n n t e r ekq. " 1

Ibnu Suni meriwayatkan, ketika Rasulullah saw. berada di medan perang,
beliau membaca,

pi !t;I:) r-i
"Wahai Dzat yang mengunsai hari pembalasan, kepada-Mu aku menyembnh

dan kepada-Mu aku memohon Ttertolongan."2 Anasberkata, aku melihat beberapa

laki-laki yang diserang Malaikat dari arah depan dan belakang.

Ibnu Sunni juga meriwayatkan dari Ibnu Uma4 ia berkata, Rasulullah
bersabda, "lika engkau merasa takut dengan penguasa atau yang lain, hendaknya
engkau membaca,

J[1 
"J_rJt 

r;.:JJL; U

t-r'r', ii\'lrl'
\i

t, . o j to /t. t6,.1r ;tJ" ,;Fr .JJr nr !) "j) )
!'rv V;ivf ;tt,t ,+;t ;it

"Tidnk acta Tuhatt selain Allalt, Dzat yang Maho f rnyontun' clatt M'uliq. Mtlhs
Suci Allah, Tuhanku. Mah(r Suci Allnh, Tulmn langitynng tujuh danTulnn arasy

vang sgLnrg. Tidgk ads Tuhan selnin Engkau. Maha Muliq pertolongan-Mu dan

Maha Agung pujian-Mu." 3

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, kalimat

HR Abu Daud, kitab "ash-Shaldhl' bab " Mh YaqAIu 'idza KhaJa eauman," Ir 5 37]. Imam
Ahmad dalamMusnadAhmad, jilid IVhal:+r+.4r5. Hakim d,alamal-Mus[aaii[,iilial.J
hal: -r4.2. Ia menyatakan shahih. Adz-Dzahabi iuea menvatakan hal vans sama.
HR lbnu Sunni'"Arza al-Yaumi wa al-Lailahl( tilel. hil: r3r. DalJm ianadnya terdapat
perawi yang majhul, yaitu Hambal bin Abdullah dan Abdus Salam bin Hisyani. nl-Faflas
menyatakan bahia ia sosok pendusta. Abu Hatim berkta, hadits ini tidak kudt. Lihat dalam
kitab lisrin al-Mizhn karya Ibnu Hajar jilid Il, hal:368, jilid IV. hal: r8.
HR lbnu sunni "Anrr al-Yaumi u,a al-Lailat'tr+zl, hal' r35. Dalam sanadnya terdapat

Muhammad bin Abdurrahman al-Bailamani dari ayahnya. Dalam sanadnya f ula terdapat
Muhammad bin Harits al-Haritsi. Imam Bukhari berkata,'adapun yang perti-'u, [Uu Hniirn
adalah orangyang mungkar. Ibnu Adiberkata, setiap hadits yane diriwaya"tkan oleh Muhammad
bin Abdurrahman al-Bailamani. terdapat musibah yang ierkindung di dalamnya.
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"Cukuplah Allnh menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-bnik

Pelindung." (Ali ImrAn [3] :173)

Ini pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada saat beliau dilemparkan ke

dalam kobaran api dan juga pernah diucapkan Rasulullah saw. pada saat banyak

orang yang berkata kepada beliau, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan

pasukan untuk menyerang kamu," (Ali ImrAn [ll , tZl)'
Auf bin Malik berkata, sesungguhnya Rasulullah saw. memberi keputusan

terhadap dua orang yang bertengkar. Sambil berpaling, orang yang kalah dalam

putusan perkara tersebut berkata, "Cukuplah Allah menjadi Penolongkqmi dan

Allah adalah sebaik-baik Pelindun{' Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

"Sesungguhnya Allah mencelo sifut lemah. Tapi engkau harus berusaha,

dan jika ada sesuatu yang menimpamu, maka ucapknn: "Cukuplah Allnh menjadi

Penolong kami dsn Allsh adalah sebaik-baik Pelindung."2

Doa Ketika Merasakan Kesulitan

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata (ketika merasa

kesulitan), Rasulullah saw. bersabda,

"Ya AllahTidak ndakemudahankecuali yang Engkau jadikan mudolt. Engkau

menjadikan kesedihan menjadi mudah jika Engknu berkehendak."3

Doa Ketika Merasakan Kehidupan yang Serba Sulit

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "Tidak ada yang mencegah seseorang di antara kalian jika ia merasakan

kehidupan yang serba sulit dalam kehidupannya untuk membaca doa ketika

keluar dari rumahnya,

HR Bukhari kitab 'At-Tafsir," bab Tasfsir surah lAli lrnr6n [3] : 173;
HR Abu Daud, kitab " al-Aqdhiyah," bab " arRajulu Yablifu 'Ih flaqqihi." [3628].
HR Ibnu Sunnl"Amal al-Yaumi wa al-Lailah." ll+sl , hal: r7r. Ibnu Hibban dalam
shahihnya. [427]..

& r:1 >* tFt .W ;1, ,i&i A; u vf ;*- o -+'
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"Dertgau menyebut nama AIInh ntas diriku, lnrtaku dmr agamakrt. Yn AIInh,

(tttnamkan) keridhann dalam diriku ntas ketetnpstr-Mu, berkahilqh qpa yang

ada pada diriku yang telah Engkau takdirkarr selingga oku tidak senang untuk

menyegernkan sesutttr.r yang Engkau akhirknn dan tidak arka tnengakltirkan

sesuatu ynng engkau segerakan."

Doa Agar Diberi Kemampuan untuk Segera Melunasi Hutang

Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Ali, bahwasanya seorang

budak datang menemuinya. Kemudian ia berkata kepada Ali, Aku adalah

seorang budak yang tidak mampu memerdekakan diriku, maka bantulah aku!

Ali berkata kepadanya, 'Apakah engkau mau aku ajarkan beberapa kalimat yang

telah diajarkan Rasulullah saw. kepadaku, yang jika engkau memiliki hutang

sebesar gunung sekalipun, maka Allah swt. akan memberi kemudahan bagimu

untuk melunasinya. Kalimat tersebut adalah,

.3, :1, ',?.!r,* a*s. $^bi {i : L\.r, ;* -Uli.., ;,if t ij-Ut

"Ya Attah, herilnh ;rrr;o;:* kepatl'.aku dengan'frrrrt il yn,rg trotnt dnri-Mu

bukan rezeki ynngharnm dari-Mu. Berilnhkekatlnarr kepnda-Ku dertgnrr ketnurahnn-

mu, bukarr dari qnng lairt."l

Abu Sdid berkata, "Suatu ketika, Rasulullah saw masuk ke dalam masjid.

Beliau bertemu dengan seorang sahabat dari kalangan Anshar yang bernama Abu

Umamah. Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Wahai Abu Umamah, aku tidak

pernah melihatmu duduk di masjid di luar waktu shalat" Abu Umamah berkata,

"Kesedihan yang menimpaku dan hutang yang melilitku, wahai Rasulullahl'

Rasulullah saw. berkatakepadanya,"Apakahengkaumau jikaakuajarkankepadamu

kalimat yang jika engkau membacanya, maka Allah swt. akan menghilangkan

kesedihqnrnu dsn memberi kemudahan untuk melunasi hutangmu?' "Iya, wahai

Rasulullahl' jawab Abu Umamah. Bacalah doa ini setiap pagi dan petang,

' HR Tirmidzi dalam beberapa hadits pada bab doa. [ls:8]. Imam Ahmad dalam kitab
Musnad Ahmad, jilidl, hal: r 54. hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hajar dalam kitab
Amdli al-Adzkdr.
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"Ytt AIInlt, nktr lterlindung kepadn-Mu dnri keseclihsn dan keg'elisalnn, aku

herlindung kepadn-Mu dari si-fnt lenmh dnn ntalos, nku herlindung kepada-Mu

dnri sifat pettgecut datt kikir, oku herlindung kepada-rnu dnri lilitan lutang dan

pen gu asoqn ornn g lai n. "

Abu Umamah berkata, aku membaca doa yang diajarkan Rasulullah saw.

dan Allah swt. menghilangkan segala kesedihan dan kegelisahanku. Allah swt.

juga memberi kemudahan bagiku untuk melunasi hutang-hutangku.'

Doa Ketika Mendapatkan Sesuatu yang Tidak Dikehendaki
atau Disenangi

Ibnu Sunni meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw.

bersabda, "Hendaknya seseorang di antara kalian mengucapkan,'Inndlilhh

woinndilahi rhji'ttn'setiap kali mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan,
sampai jika tali sandalnya putus, karena hal itu juga termasuk musibahl'

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

. .. *. "-: : .? t oti
* _. i, ;.- Jt .p; -i'-At ,--ilt ,,. ,xl *J1 ---i, "; + d, jrl#'
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"Seorang Mtkmin yangkuatlebilthnikdanlebih dicintsi Allah daripadaseorang

Mukrrin yang lemnh. Dan pada setiap sesuatu pnsti terdapat kebaikannya. Berbustlalt

sesuatu yang memheri nnnfant kepndsnut. Be rdonloh kepada Allah dan jmgan lemah.

lika ada sesuntu ytttrg rrrcnhrrpnnrtt, jartgan engkau mengatakan, 'seandninya aku

ntelakuksn ini dnn itu' tapi kntnkrm, 'seftrua sudalt menjadi takdir Allalt, dan npa

yang dikehendaki-I''lya,' sebab katn'seandaintln' terntasuk perbuatnn setan."2

' HR Abu Daud, kitab "ssh-Shaldh," bab "al-Istiddzah," dari hadits Abu Sa'id al-Khudri.
IrsssS] dalam kitab shahihnya darai Abu Hurairah ra. Bukhari kilab "ad-Dahwht," bab
"at-Ta'wadudz min Ghalabah ar'Rajuli," dan bab "al-Istihdzah min al-lubni wa al-Kasali,"
jilid VIII , hal; 3 r9, 3zo. Muslim, kilab"adz-Dzikri, wa ad-Du'h'wa at-Taubah... " bab"ad-
Dahwdt wa at-Tahwwudz," jllid XVII , hai: 29. Tirmidzi Abwhbu ad-Dalawdt. l348ol.

' HR Ibnu Sunni dalam "Amal al Yaumi wa al-Lailah." lZS+1.
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Doa Ketika Merasa Bimbang

Imam Bukhari dan Muslirl rneriwayatkan hadits dari Abu Hurairah,

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,"Setan akan mendatangi kepada kalian

dan mengajukan pertanyaan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan

itu? sampai pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Iika sudah

sampai pada pertanyaan tersebut, hendaknya ia memohon perlindungan kepada

Allah swt. dan segera sadar."'

Dalam kitab Shahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw. bers abda," Tidak

henti-hentinya manusia bertanya, sampai pada pertanyaan: Allah telah menciptakan

makhluk, lalu siapa yang menciptakan Allah? Siapapun yang mendapati pertanyaan

seperti ini, hendaknya dia berkata, Aku beriman kepada Allah dan rasul-Nya!"

Doa Ketika Marah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sulaiman bin Shard, ia

berkata, 'Aku duduk disamping Rasulullah, yang saat itu ada dua orang yang

sedang bertengkar. Salah satu dari kedua orang tersebut mukanya telah memerah

dan urat-uratnya telah terbuka. Lantas Rasulullah saw. berkata,'Sesungguhnya

aku mengajarkan beberapa kalimat yang jika di bqca oleh seseorang, maka

kemarahannya qkan mereda. lika seseorang mengucapkan,

t Si,FAie$U;A
' Aku b e r li n d u n g kep ad a All ah d a ri se t an y an g t erktr tuk.' maka kemarahannya

akan hilang. l

Beberapa Doa Rasulullah yang Singkat dan Meliputi Segala Sesuatu

Aisyah berkata, Rasulullah saw. senang membaca doa yang singkat tapi

meliputi segala sesuatu.

Berikut ini, saya akan mernaparkan beberapa doa yang semestinya tidak
ditinggalkan oleh siapapun. Anas ra. berkata, di antara doa yang sering dibaca

Rasulullah saw. adalah,

HR Bukhari k\tab "Bad'u al-Khalqi," bab "Shifatu lblisi wa Juniduhu." [:zz6]. Muslim,
kitab"al-iminl'bab"al-Waswasai fi al-lm1n." iilid I1 hal r s+.
HR Muslim, kitab"al-iman," bab ''ai- Waswasahf al-iman," jilid II , hal: r53, r54.
HR Bukhari kitab"Badu al-Khalqi," bab "Shifatu lblisi wa Jun\duhu." [3282]. Mulism
kitab "al-Birrtt wa ash-Shilah wa al-Adab," 6ab " Fodhlu nan Yanliku Nafsahu 'inda al-
Ghadhab..." jilid XVI , hal: r6r Tirmidzi kitab "AhwAbu ad-Dahwdt," bib "Md Yaqdlu
'inda al-Ghadhab." $5fi).
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"Yn AIIah, ualni Tuhon komi, berilah kebsiknn kepadaku di dunia dan berilsh

kcbaikan kepadaku di skhirnt tlan jnuhknn diriku dnri api neraka."

Imam Muslim juga meriwayatkan, bahwasanya salah seorang dari kaum

Muslimin yang sudah tua dan Iemah sampai ia laksana anak burung betina.

Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepadanya ," Apakah engkau pernah berdoa

sesuatu etau meminta sesuatukepada-Nya?" Lelaki tersebut menjawab, "Iya. Aku

pernah berdoa kepada-Nya,'Ya Allah, janganlah Engkau menyiksaku di akhirat.

Percepat sikso-Mu kepadaku di dunia.' Kemudian Rasulullah saw. berkata,

"subhhnallAh: Engkau tidak aksn kuat (menanggungnya), kenapa engkau tidak

mengucapkan:

i. ai. '- , lt

,t-Jr *rr-r.c \i: i;; i,-*)t ,;1'L:- q:J' J Ut -*ljt

yo altnh, berilalrtori'aoit on UrprOrf, di dunin rlsn berilnh.krUoit o, kepndaku cli

skhirst dnn jail*an diriku dari api neraka."1

Imam Ahmad dan Nasai meriwayatkan bahwasanya Sadan mendengar

anaknya berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu surga dan

segala ruangannya. Aku berlindung kepada-Mu, dari neraka dan rantainya."

Kemudian Sadan berkata, Sungguh engkau telah memohon kepada Allah

kebaikan yang begitu banyak. Engkau juga memohon perlindungan kepada

Allah dari keburukan yang begitu banyak. Dan sesungguhnya aku mendengar

Rasulullah saw. bersabd a," Akan datang suatu masa, di mana di antara umatku

terdapat kaum yang melampaui batas dalam berdoa." Cukup bagimu berdoa,

tJ a /

d{ "r^\ r, t

"Ys AIIah, aku memohon kepada-Mu segala kebaikan baik yang aku ketalrui

atau yang tidsk aku ketahui. Aku berlindung kepada-Mu dari segala keburukan

baik yang aku ketahui atau yang tidak sku ketahui."2

HR Muslim, kitab " adz-Dzikr, wa ad-Duhk wa at-Taubah wa al-Istighfhr," bab " Kardhatu
ad-Duak bi Ta'jili al-'Llqnbah fi ad-Dunya," jilid XVII , hal: r3. Tirmidzi "Abwhbu ad-
Dahwat," bab"Ma IAhf Aqdi atTasbihi bi al-Yadi. " Irzr8].
HR Abu Daud, kitab "afh-ThahArah," bab "al-Isrdf fil al-Mhk;' [96]. Beliuau juga
meriwayatkan dengan redaksi yang sama, kitab "ash-Shalah," bab"ad-Duak." Ir48ol.Imam
Ahmaddalam Misnad Ahmad, iilid I , hal: 17z. r8 j.jilid IV , hal: 86, 87. jilid V ' hal: 5s.
Ibnu Majah, kttab"ad-Duhk," bab "Karahiyyatu al-l'tidakJt ad'Duhk." 1186+).
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Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, di antara
doa Rasulullah saw. adalah:

.tt..1, r',' ,f ":r,' t.1,, ', . r,-r, .o tl, ,i- " -'..,. :^i -
.;$'_, Jrt ,Xd ) j 3 ,-v'-: Jt :-t; )19.^.atr' Jt -p )-l .so' .:-,'.': ,, .
al;rSi -X ,C iJJ -k J, '* _*. ", * _t"r^, : .)! s-4, -"_j
;i; i"'- -lu,: g"i P +;L;' Lal;i 9U Ua*-. JIll V\_b- -U !6.

*,t* Ji-:'; "1t)"rt-1 J *ir; G# -::i e;t
"Tulnn, heriloh bantuan kepadnku dan jnngan Engkau beri beban ke1tndnku.

Berilalt pertolongan kepndaku dnn jangan Engkau melemnhkonku. Berilqh ke-

waspadaan kepadaku dan jangnn Engkau biarknn aku teperdayu. Berilnh petunjuk

kepadaku dnn berilnlt kemudahnn kepndaku untuk menerima petunjuk. Berilalt

tolong kepndaku terlwdap orang yang berbuat anintla kepadnku. ladiknnlnh aku

lnmbo yang hnnyak bersyukur kepnda-Mu; hembo tlang sering ingat kepndn-Mu;

hambn yang takut kepada-Mu; hamba ynng kltusuk dan selalu kenfuali kepnda-Mu.

Tuhsn, terimalah tsubatku, bnsuhlnh dosoku, kabulken donku, tetttpknn hujjuhku,

hirnbing muhLtku (sehingga selalu nrcngotokun ynng benar), twtjukkan podn

hstiku, hilangkan rasn dengki dan iri dnlsm diriku."l

Imam Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, Ia berkata, aku tidak
akan berkata apapun kepada kalian kecuali apa yang pernah disabdakan

Rasulullah saw. Beliau Rasulullah saw.

- on t ^ ti n , ,n
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" Y a Alt ah, ot ui r rtinarn g t rp oao-tv,t dari sifnt lent nlt, m nlas, p r n gr rr, r, tr ririt,

pikun dan sikss kubur. Ys Allahberilah pntln dirikuketnkwoonn1a don bersiltknnlah

ia, EngkatLlah sebnik-bnik Dzat yang membersiltkonntla. Sestrngguhnyn Engkaulnh

ynng mengatur dnn menguasainya. Yu Allah, nku berlindung kepada-Mu drtri

ilmu yang tidak bermanfnst, dari hati yang tidsk bisa khusuk dari nnfsu Vang tidak

pernah merasa cukup dan dari dos yang tidak dikobulkan."2

HR Abu Daud, kitab "ash-Shaldh" bab "Mri Yaqulu ar-Rajulu idzd Aslama." Ir 5 ro]. Tirmidzi
" Abwabu ad-Dahwat." I j785 ]. Ibnu Majah, kitab "ad.6u'ak,' bab " Ma D'uhu iasitillah?"
[383o]. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilidl ,hal: zz7.
HR Muslim, kitab "adz-Dzikru wa ad-Duhk wa at-Taubah wa al-Istighfiir," bab "af-
Ta'wawudz min Syarri mh'amila mhlam Ya'mal. " [27fi).
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Dalam kitab Shahih Hakim disebutkan bahwa Rasulullah saw. bertanya,
"Apakah kalian senang, wahai umat manusia, untuk bersungguh-sungguh

dalam berdoa? " para sahabat berkata, "Iya, wahai Rasulullahl' Rasulullah saw.

melanjutkan, ucapkan,

$;V;:; if :; tK ,* Ul"rl',
"Yo AIIoh, berilsh pertolongan kepada kami untuk selalu bersyukur kepada-

Mu, ingnt kepadn-Mu, dan beribadah yang terbnik kepada-Mu."1

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

"Berusahalah untuk selalu berdoa dengan kalimat: Wahai Dzat yang memiliki

keagungan dan kemuliaan."

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

"Walni Dzat yang membolsk-bnlikkon hati, tetapkanlah luti kami dengan

agama-Mu. Mizsn berqda di tangan kekuasaan Dzat yang Mnln Pengasih, ynng

mengangknt dan menurtrnkan derajat orang lain."2

Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. berdoa,

i,, ., .,.:.- .: l, ". ,,.. " l, !,'i - "t'.3J}--.-;*--13ft 6ct*!; -)*V J",^': *; J\:):" $ !-.rt o,:"+X'

"Yo Allolt, oku berlindung kepada-Mu dnri hilangnyn kenikmatan-Mu,

berubalmya keselamatnn dnri-Mu, penynkit yang datang dengan mendadok dan

semus kesalnhan, siksa-Mu yang datangbegitu mendadak dan semua nrurks-Mu."3

Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. berdoa,

. a I t - o 
- t'6. t t -, t1,
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HR Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid II , hal: 299. Abu Daud dari Muadz dengan
redaksi'Ya Allah berilah pertolongan kepadaku untuk selalu mengingatmu .. .' l<ttab" ash-Shal6h"
bab"al-Istigfdr." lr5zzl. Nasai, kitab "as-Sahwil'bab"Nau'un Akhara min ad-Duhk." j3ozl.
HR Tirmidzi "Abwdbu al-Qadar" bab "Mh Jdh anna al-QulAba bina Ashbi'i ar-Rahmdn."
lzzz6l.Juga dalam bab "ad-Dahwdt." [3752]. Ibnu Majah, kitab "ad-Duhk" [3834]. Imam
Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid IV , hal: r8z, ar8. jilid VI , hal: 9t,25r,294,3o2,315.
HR Muslim, kitab" adz-Dzikri wa ad-Duhk wa at-Taubah wa al-Istighfdr," bab" Akstaru Ahli
al-lannah al-Fuwqardk." 12739. Abu Daud kitab "ash-Shal6h" bab"al-Istihdzah." ft5451.
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"Ya Allsh, herilah kcmanfaatan atas apn ynng Ertgkau aiarkan kepndaku,

ajarkan kepadaku sesuntu yang bermnnfast dan beriltth tsmbnhsn pengetaltuan

kepadaku Segala puji bagi Allah ntss sernua kendsat. Dnn aku berlindung kepnda

Allcth dari siksn api nernka."t

Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Sayyidah Fathimah datangkepada

Rasulullah saw. untuk meminta seorang pembantu. Kemudian Rasulullah saw.

berkata kepadanya, "Ucapkan:

;ttttt li'ir.:t 31J6.'t r*At i?\'i)i 3*-:r '>trAt '|t$st
z'
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"Yn Alloh, utalni Tuhan (yang nterniliki) tujuh langit dnn tujult htuni. Tuhan

arasy yang ogurtg.Walni Tulnnknni dan Tuhan segaln sesttatu, yattg rrrcnurunkan

Tourat, Injil dan Al-Qur'an, yang menlecnhkan biji-hijinn dnn tuntbuhnn. Aku

berlindung kepnda-Mu dari senruo keburukan. Engkaulah yang tiletnegLltlS

ubun-ubunnyn. Engkaulalt Dzot ynng pcrtamu dan tidak nda tlang rrrcndohului.

Engknulah Dzat qang nkhir dnn tidnk odtl yang lebih skltir dari-Mu, Engknulnh

Dzat yang zahir dan tidak ada sesuottr yang lebih ttttls dari-Mtr, EngkntLlalt ynng

batin dsn tidak sesuatu di batLtahntu,Iunnsilah hutnngku dan behnsknnlalt sku dsri

kefakiran."z

Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. berdoa,

"Ya AlIolL scsunggulmya uku memolnn kepadn-Mu petunjuk, ketakutssn,

kernampunn rnenjnga hnrga diri dan kekayaan."3

Imam Tirmidzi dan Hakim meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar,

ia berkata, "farang sekali Rasulullah saw. berdiri dari tempat duduk sampai

beliau membaca doa berikut untuk para sahabat,

HRTirmidzidalambeberapahaditstentangdoa. [3833].IbnuMajah,dalam al-Muaddimah.
[z5r] dan kitab"DuAi Rasitlilldh." ft8331.
HR Muslim, kitab" adz-Dzikri wa ad-Duhk wa at-Taubah wa al-lstighfir," bab" Md YaqAlu
'inda an-Naumi wa akhdzu al-Madhia'." [zztz].
Kitab"adz-Dzikriwaad-Duhkwaat-Taubahwaal Istighfdr,"bab"At-TahwwudzminSyarri
mh Ya'malu wa min Syarri md lam Ya'mal." lzTztl.

riJ\ ) ruJ\i
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.t-\* :I r;i \'; U

t.lI--'. 1-.',1' - t'6 ' t'.., -wr !:r_L''._)t---2_. \;:\_9 AJ.

'Ya Allslu berilah rasa tskut kepada knmi yang dapat menjadi penglulang
antsra diri kqmi dan kemoksiatan kepada-Mu, yang dapat rnenghantarkan kepada

kami menuju surga-Mu, dari keyakinan yang dapnt meringankan segala musibah
dunia yang menimpa kepnda kami, berilah kenikmatan kami terrndqp pendengaran,
penglihntan dnnkekuatanknmi selsmaEngkau nnsihnenghidupkankami, jarlikan-
Iah ia sebagai warison bagi kami, turunkanlah pertolongan-Mu kepnda kami atas
orang yang melskukan kezaliman kepada ksmi, berilalt pertolongan kepada kami
atas orang yang melampaui batas terhadap kami, janganrah Engkau jadikan
musibsh pada agama kami dan jnnganlah Engknu jadikan urusan dunia sebagai

perhatian krmi, tidak tujuan dari pengetahusn ksmi dan janganlah Engkau
memheri kekuasasn kepada orang yang tidak berbelss kasih kepada kami., ,,1

I\j).t
t.I l.- rr- rU)u )9 LcLc

!

Ad Shalawat kepada Rasulullah saw. br3
Allah swt. berfirman,

Wrrl;kF(atiq$ ",*t S't13. ),2+6J dl oy-

@ry
" se sun ggultny a Allah dan malaikqt -malaikat-N y a berslulaw at un tuk nqbi.

Hai orang-orang yang beriilMn, bersholauatlah kstnu untuk nabi dan ucapkanlah
salam pengltormatan kepadanya." (Al-AhzAb [33] : 56)

Imam Bukhari mengatakan, Abu Aliyah berkata, Shalawatnya Allah
maksudnya adalah pujian Allah swt. kepada Muhammad saw. di sisi para
Malaikat. Sementara Shalawatnya para Malaikat maksudnya adalah doa yang

' HR Tirmidzi"Abwdbu ad-Dahwht." [3733]. Hakim dalam al-Mustadrak, jilid I , hal: 528
Ibnu Sunni "AmaI al-Yaumi wa al-Lailah." [++S], hal: 166.
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dipanjatkan Malaikat untuk Rasulullah saw.. 'Abu Isa berkata, Diriwayatkan dari

Sufyan ats-Tsauri dan tidak hanya satu dari kalangan ulama, mereka berkata,

'shalawatnya Tuhan adalah rahmat dan shalawatnya para Malaikat adalah

permohonan ampunl'Ibnu Katsir berkata, "Maksud ayat ini adalah bahwasanya

Allah swt. memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya atas kedudukan seorang

hamba dan nabi-Nya di sisi-Nya di tempat yang paling tinggi. Dan Allah swt.

memuji kepadanya di sisi para Malaikat kemudian para Malaikat memanjatkan

doa untuknya. Setelah itu Allah swt. memerintahkan kepada seluruh penghuni

alam agar memanjatkan shalawat dan salam kepadanya, sehingga shalawat dan

salam yang dipanjatkan penghuni langit dan bumi menyatu."

Berkaitan dengan keutamaan membaca shalawat dan salam kepada

Rasulullah, ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut, di

antaranya adalah:

'1. Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Ash, bahwasanya

ia mendengar Rasulullah saw. bersabda,

i, ,. , g

,',-t; ^); 6 j-a t:,'t * J.- :;
"Siapapun yang membaca shrilnwnt kepadaku sekali, maka Allsh swt. nksn

bershalawat untuknya sepuluh kali lipat." 3

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,

:: ' ' -o:d,- 3; S',s\ *V,;'.; q iU' -J,i
"Orang yang paling mulia di sisi AIIah adalah orang yang paling banyak

memb ac a shal aw a t kep adnku. " a

Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan. Artinya orang yang paling

berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah saw. dan yang paling

dekat tempat duduknya adalah orang yang paling banyak membaca

shalawat.

t Abu Daud meriwayatkan hadits dengan sanad shahih, dari Abu Hurairah,

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

Lihat dalam kitab Fath al-Bdri dalam kajian tafsir. jilid VI , hal: 392.
Lihat dalam kitab Tuhwadzu al-Ahwadzi. jilid II , hal: +98 dalam bab al-Witr.
HR Muslim, kitab "ash-Shal6h," bab "at-Tasyahhud 'ala an-Naby ba'da Tasyahhud." [Zo].
Abu Daud kitab " ash-Shaldh," bab " al-Istighfhr." Ir 5 3o]. Nasai, kitab "as-Sahwil' bab " al-
Fadhlu f ash-Shaldti 'ala an-Naby. " izssl. Tirmidzi kitab " ash-Shaldh," bab " MA IAh fi
ash-Shalhh'ala an -Naby." [458].
Tirmidzi " Abwhbu al-Witri baU' bab " MA IAh f ash-Shalilh'ala an-Naby." l+82).
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Abu Daudkitab "ash-Shalih j'bab" Ziykrah al-Qubttr." Izo4z].Imam Ahrnad dalam Musnad
Ahmad,jilid II, hal: 367.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shaldh." bab "nl-Istigltfur." Ir53r]. Imam Ahmad dalam Musnad
Ahmod,jilid IV , hal: 8. Hakim dalam al-Mustadrak,jllid I , hal: 278. Ibnu Hibban , hal: 55o.
HR Abu Daud, kitab " al-Mandsik." bab " Ziyarah aI-QubAr." lzo+rl.

"langanhh engkau ntcnjadikon rumah kriliatt loksarts kuburan dnn jmganlalt

engkau menjadikan kuhurmku sehngni lnri rat1a. Bersholnwatlah krilian

kepadnku karun slmlatuat kaliut akmr sanytni keyndaku dalanr kondisi apaytun

knlinn."1

* Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Uwais, bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda,
j., t, oa, t ',

F.r\;;p + 6)-.air ,/ :*,:Fu a-i=j' t; lCUi -;ri i rf

Svbi';
"Sasunggulnl!/a di antarn Inri yang paling utarna bttgi kalian ndnlah lmri

lunt'at, makn perhanynklalt knlian menrbaca shalaTLtat kepadaktL pada hari itu

karcna bncaan shaloruat kLrlian ttknn ditan4:akkon kepadnku." Para sahabat

bertanya, wahai Rasulullah saw bagaimana bacaan shalawat kami

kepadamu akan ditampakkan, sementara engkau telah menjadi debu?

Rasulullah saw. menjawab, 'Sesungguhnyn Allalr swt. menglnranrkan bnmi

unttLk (menghancurkan) jasnd para nabi.' 2

Dalam l<ttab Sunan Abu Daud disebutkan riwayat yang bersumber dari Abu

Hurairah ra. dengan sanad shahih, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

-'. a ot t ,

llJl t^k -:rl .r:-
t/

)J ,I" 14 r-\ i" t;
rt

"Tidaklalt sslnlt seseornng ,nengucapkttn shalnwat kepadnku ket:uali Allah swt.

mengembnlikan rullku sehinggn aku dapnt menjawth salamnyn."3

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Thalhah al-Anshari, ia berkata,
"Suatu ketika, Rasulullah saw tampak begitu bahagia yang dapat dilihat dari

raut mukanya. Para sahabat bertanya,'Wahai, Rasulullah, engkau kelihatan

begitu bahagia hari ini yang dapat dilihat dari raut muka! Rasulullah

menjawab, 'Iya. Telah datang kepadaku Malaikat yang diutus Tuhanku, ia

berkata, 'Siapapun yang mengucapkan shalawet dari umatmu kepadamu

- o', '-l-c ,11 : ,\>J/l>/
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sekali, maka Allah swt. mencatat atas bacaan shalawatnya sebanyak sepuluh

keb aikan, m e n gh ap u s s e p uluh keb ur ukan d an m e n gan gkat de raj atny a hin gga

sepuluh derajat. Allah juga membalasnya dengan balasan yang sepadan.""

Ibnu Katsir menyatakan bahwa sanad hadits ini baik.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa yang

ingin agar timbangannya sempurna, maka pada saat ia bershalawat kepada

kami, Ahlul-bait, hendaknya ia mengucapkan:

..i 
". 'i -":. ",i. .."i of ;.' , o -oor1; L.-f {i Pi : d-'rtj _*rpr -la-I o\: )i : r;; * J-- 

',<1,

' 
o 

' '. 
o .o '."r":- r; stetil)\ &

"Yo AIIoh, sumpnikanlah shslswat kepada nabi (Muhnmmad), istri-istrinya

dan ibu ksum Mukntinin, onok-enaknya don Ahlul-baitnya, sebagaimana

Engkau bershalawat kepada l,labi keluarga Ibrahirn. Sesungguhnya Engkau

Maha Terpuji dan Mahs Mulia."2 HR Abu Daud dan Nasai.

Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, ketika Rasulullah saw. keluar di sepertiga

malam, beliau berdiri dan bersab da,"Wehai sekalian manusie, berdzikrilah

kalian kepada Allah, berdzikirlah kalian kepada Allah. Telah datangtiupan

pertama kemudian disusul dengan tiupan kedua. Telah datang kematian

yang ada di dalamnya. Telah datang kematian yang ada di dalamnya."

Aku bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku akan memperbanyak

membaca shalawat untukkmu, berapa kali aku harus membaca shalawat?

Rasulullah saw. menjawab,"Terserah." Aku berkata, bagaimana kalau aku

membaca seperempat? "Terserah, tapi jika engkau menambah lagi, itu
lebih baik bagimu." Aku berkata, bagaimana kalau sepertiga? Rasulullah

saw. menjawab,"Terserah, tapi jika engkau menqmbah lagi, itu lebih baik

bagimu." Aku berkata, kalau begitu, aku akan menjadikan semua majelisku

untuk membaca shalat kepadamu. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

"Tekadmu sudah cukup dan dosamu telah diampuni.", HR Tirmidzi.

HR Ahmad dalam MUsnad Ahmad,jllid I , hal: 4, jilid III , hal: 44.
HR Abu Daud, kitab "ash-Shaldh," bab "ash-Shaliih ala an-Naby bada at-Tasyahhud."
[982]. Nasai, kitab "as Sahwi," jilid III , hal: 49.
HR Tirmidzi Abwdbu Shifah al-Qiyhmah,, hal: 257 3.
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Apakah Waiib Membaca Shalawat Ketika Mendengar Nama
Rasulullah saw. Disebut?

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum membaca shalawat ketika

mendengar nama Rasulullah saw disebut adalah wajib. Di antaranya adalah

ath-Thahawi dan Halimi. Mereka berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan

oleh Tirmidzi dan hadits ini dinyatakan hasan olehnya. Dari Abu Hurairah ra.

bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

N e t- t.:i...- o','', s oi t'o t 
"-! tt '.:i.,'; -tU:"" "=bj;, -V: -'i Jr': -* J""r;Ji ot* afi !;.A\ *';

'r , o l 
' 

o r -a'i iy-! il ,.-d' i,r,i iii" -cr;i ..1'l, -Ai er) l) i".i .1+ dr'
"Sorgo, merugi oronf rnnf jika namaku airrUut di sisinya, tapi in tidak

membaca shslswcrt kepadaku. Merugi orang yang memosuki bulan Rnmadhan

kemudian beryisah dengannya sebelum dosanya diampuni, dan merugi orang

yang sempat bersamn orang tuanya yang sudnh tua, tapi kedunnya tidak bisu

memnsukkannya ke dalam surga."t

Dalam hadits yang berasal dari Abu Dzar ra., bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda,

g; p &{b -\'t € .,6\ ,p;t ,l
" Sesungguhnya orang yang paling hqkhil adalah orang yang namaku di sebut

di sisinya, tapi ia tidak bersholowat kepadaku" ?

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum membaca shalawat dalam

majelis adalah wajib, untuk satu kali, dan untuk selanjutnya hukumnya adalah

sunnah. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Abu Hurairah ra. bahwasanya

Rasulullah saw. bersabda,

o .1 : . to

,Vi ; ;& tn r: r"* r",;U ? : 4 ar,,f,'! uU ;"F * v
,', .'.: ..i :.. .,.'.. .,.

f1i P;L; -)J 5;'t.c ;l;

"Tidaklnh suotu kaum duduk dalam majelis (perkumpulan) dan tidsk berdzikir

kepada Allah sutt. di dalamnya, juga tidak membqco sholowot kepada nabi mereka,

kecuqli bagi mereka sdrilnh kerugian di lnri kiamat. lika Allah berkehendak, Dia

' HR Tlrmidzi Abwdbu ad-Dahwht,,hal: 3777.
' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, iilid II , hal:254
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okan menyiksa ffierekn. Dnn jikn Allnh berkeltendnk, Dis memberi smpunsn kepada

mereka." r HR Tirmidzi. Ia mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Anjuran Menulis Shalawat dan Salam Kepada Rasulullah saw.

Para ulama menganjurkan untuk menulis shalawat dan salam kepada

Rasulullah saw. setiap kali nama beliau ditulis, meskipun dalam hal ini tidak
ada hadits shahih yang dapat dijadikan sebagai landasan. Al-Khatib al-Bagdady

berkata, Aku melihat tulisan imam Ahmad bin Hambal banyak yang tertulis

nama Rasulullah saw., tapi beliau tidak menulis shalawat dan salam kepada

beliau. Lebih lanjut Al-Khatib berkata, Telah sampai berita kepadaku bahwasanya

imam Ahmad lebih banyak mengungkapkannya dengan lisan.

Anjuran untuk Menyatukan Antara Shalawat dan Salam

Imam Nawawi berkata, jika seseorang mengucapkan shalawat kepada

Rasulullah, hendaknya ia menyatukan antara shalawat dan salam; tidak hanya

mengucapkan shalawat ataupun mengucapkan salam saja. )angan sampai

mengucapkan, " Shallalldhu 'alahL" atau 'alahis saldm.'

Membaca Shalawat Kepada Para Nabi

Dianjurkannya mengucapkan shalawat kepada para nabi dan rasul

merupakan pengecualian. Adapun ucapan shalawat kepada selain para nabi

dan rasul diperbolehkan hanya sebatas mengikuti shalawat kepada nabi

dan rasul. Pendapat ini merupakan kesepakatan dari para ulama. Pada bab

sebelumnya telah disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, ucapkanlah "Ya

Allah sampaikanlah shalawat kepada nabi dan istri-istrinya yang menjadi ibu

bagi kaum mukminin..." Adapun mengucapkan shalawat kepada selain nabi

dengan tanpa didahului nama nabi dan rasul hukumnya adalah makruh. Seperti

ucapan: Umar shallalldhu alahi wasallam.

Bacaan Shalawat dan Salam Kepada Rasulullah saw.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshari bahwasanya Baysir

bin Said berkata, Allah swt. memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan

Lihat pada takhrij sebelurnnya
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salam kepadamu, wahai Rasulullah. Bagaimana kami mesti mengucapkan salam

kepadamu? Rasulullah saw. terdiam sampai orang yang bertanya tidak lagi

mengemukakan pertanyaannya. Kemudian Rasulullah saw. menjawab, Ucapkan,
/t

Jr. r;-i -L jr!: F^'.jl j' a)-. t^f #J Jl; -r"i.--: J' y ;e,
/ t 

oo'' o 

" 
"o 

'- 
"" 

'oW W -tl ;i^J6r e e,;t )\ J; -{,L t;s -;;J
"Ys Allnlt, snmpnikanlah shnlnwut kepada Mulumnnd dnn keluargn

Milntnnnd sehagaintnnn engkaLL menyampaiksn slnlatLtat kepada keluarga

Ibrtthim. Berilsh keberkalnn kcpndn Mulrtuntrutd dnn keluarga Muhomrnqd

sebttgairnann engkau rncnyampnikttn keberkalnn kepadLt kelunrgn lbrnhim as. di

dttnitt. Sasunggulmyn engkau MalnTerpuji tlsn Malm Mulin."l

Ibnu Majah meriwayatkan hadits yang berasal dari Abdullah bin Mas'ud. Ia

berkata, jika kalian mengucapkan shalawat kepada Rasulullah, maka perbaguslah

dalam mengucapkan shalawat sebab kalian tidak mengetahui kalau shalat yang

kalian ucapkan ditampakkan kepada Rasulullah saw. Mereka berkata kepada

Abdullah bin Mas'ud, ajarkan kepada kami cara mengucapkan shalawat!

Abdullah bin Mas'ud berkata, hendaknya kalian mengucapkan,

"-',: ",i, .',,, o' 
'','ir'.,t--j _J:Jr 'L"l;,JL.JI t=- Jt Jg'i: J.*;,; JIiL- L;r i<-U\

!" .o '

^iJ ;+' .a;)}t J-Jr:,+Jr slr, ,+Jr ,tr) ily.r::l-us r;j.:*Jr
-r*-i 3i J*, r;; Jt J-. irur .-,i,'-),; l-J;!t -'^Li- tr-*-.- uu.

a - r I, ", .-'"ti, do ,'uo . ',o. or-".- } i,,tc ;+Xt *:*-" r:^-- JUI ;--r,;l J\ Jo} *r,rl J; J)- Lg

l:-=- i; stl i+l;l J\ t ) r+ril P .-s 
'( 

6 i;i J\ k)
"vo atta',, ,o*roiro,iro,, ,l,oloruoi, solam dett keberkotlnn-Mu kepadn

penglntlu para utusnn, itttntrr orang-orang V0ng bertakzLtn dm penutup para nabi,

Mulwnmtad sant., ynitu lnmbn dtm utusan-Mu; orang yang menjadi imam dan

pemimpin dnlam nrclaktLkan kebajikat serta rasul yang rnembnruo raltmnt. Ya

Allah, berilnlt tempat yang teryuji ynng dapat nrcmberi kebaluginan bagi orang

yang pertantn dan ynng terakhir. Yn AIInh, sampaikanlah slulrruat kepadn keluarga

Multnrnnnd sebngaimtna Engknu melinrpahkan slnlawat-Mu kepila Ibrahim dan

kelunrganya. Sesungguhnya Engkaulnh Dzat yang Maha Terpuji dan Mulia.

Ya Allah, (turunknnlah) keberkahnn-'u kepada Muhtmtmnd dan keluarganya

' HR Muslim, kitab "aslr-Sh alhh," bab " ash-shaldh 'ala an-Naby bada at-Tasyahhud." l6sl.
Abu Daud kitab "ash-Sfraldh," bab "ash-shaldh 'ala an-Naby bada at'Tasyahhud." lg8o,
98rl. Tirmidzi Abwdbu Tafsiri al-Qurhn. jzzo).
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sebngaimann engkau (rnenurwtkan) rnhntat-Mu kepnda lbrahim dan keluargaru,1a.

Sesungguhnyn Engkaulah Dzat yang Maha Terpuji dan Mulia."r

AdAdab dalam Bepergian @s

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda,

',;r:; \:f\':,;),,aa
"Lnkftanlsh bepergitut, ilnko kolitut nknr selnt. Ikutlelr berpernng, maka

knlian aksn tercukupi."r HR Ahmad. Al-Manawi menyatakan bahn'a hadits

ini shahih.

Keluar untuk Melaksanakan Sesuatu yang Dicintai Allah swt.

Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabd a, "Tidaklah

seseorang keluar dsri rumahnya, kecuali di ambang pintu rumahnya terdapat dua

bendera; bendera yang berada di tangan Maleikat dan bendera yang berada di

tangqn setan. lika ia keluar untuk melakukan sesuatu yang dicintai Allah, rnaka

ia akan diikuti oleh Malqikat beserta bendera yang dibawanya santpai ia kembali

ke rumahnya. Iika ia keluar untuk nrcIakukan sesuatu yang mendatangkan

murka Allah, maka ia qkan diikuti oleh setan beserta bendera yang dibawanya

sampai ia kembali ke rumahnya."3 HR Ahmad dan Thabarani dengan sanad

yang shahih.

Meminta Perimbangan (Orang Lain)
dan Melakukan Shalat lstikharah sebelum Bepergian

Bagi seseorang yang ingin melakukan bepergian, hendaknya ia meminta
pertimbangan terlebih dulu kepada orang yang saleh. Allah swt. berfirman,

""-\ b-6 z,r ,.'T.. . ,)'iieiAS:\zt
"Dsn bermusyawaralalt dengan mereka dslam urussn itu." (Ali Imran

[3] :1s9)

' HR Ibnu Majah, kitab "Iqhmah ash-Shaldh wa as-Sunnah fihh." lgo6).
' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid II, hal: 38o.r HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid II, hal: 323.
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Allah swt. juga berfirman dalam menyifati orang-orang yang beriman,

"&{e3}"&}V

"Sedang urusan mereka (diputtrskan) dengan musyaurarah untsra mereka."

(Asy-Syffrd [a2] :38)

Qatadah berkata, Tidaklah suatu kaum bermusyawarah untuk urusan

mereka demi mendapatkan ridha Allah, kecuali Allah swt. akan menunjukkan
kepadanya pada urusan yang terbaik bagi mereka.

Di samping meminta pendapat kepada orang lain, hendaknya juga

melakukan shalat istikharah untuk meminta petunjuk kepada AIIah. Sa'id bin
Abu Waqash berkata, Rasulullah saw bersabda,"Di antara kebahagiaan anak

cucu Adam adalah (kemauan) untuk meminta petunjuk kepada Allah. Dan di
antara kebahagiaan anak cucu Adam adalah kerelaan hati atas semua putusan

Allah kepadanya. Di antara tanda celakanya anak cucu Adam hamba adalah

tidak adanya keinginan untuk meminta petunjuk kepada Allah. Dan di antara

celakanya anak cucu Adam adalah kemurkaan-Nya atas ketentuan Allah yang
t elah di t entukan kep adany a."'

Ibnu Taimiryah berkata, "Tidak akan menyesal orang yang meminta
pendapat kepada Khalik dan meminta pertimbangan kepada makhlukl"

Bentuk Shalat lstikharah

Cara melakukan shalat Istikharah adalah hendaknya seseorang melakukan

shalat dua raka'at selain shalat fardhu, meskipun kedua raka'at tersebut termasuk

shalat sunnah rawatib (shalat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah shalat

fardhu) atau tahiyat masjid, pada waktu apapun baik di malam atau di siang hari.

Di mana, dalam kedua rakaht tersebut, ia membacaayatapapun setelah membaca

al-Fhtifuah,kemudian dilanjutkan dengan memuji Allah lalu membaca shalawat

kepada Rasulullah saw.. Setelah itu, hendaknya ia membaca doa sebagaimana yang

telah diajarkan Rasulullah saw. dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Bukhari. fabir berkata, Rasulullah saw. mengajarkan kepada kami untuk melakukan

shalat Istikharah dalam semua urusan3 sebagaimana beliau mengajarkan kepada

kami membaca salah satu surah Al-Qur'an. Beliau berkata, "lika salah seorang di

' HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid I, hal: r68. Tirmidzi "Abwhbu al-Qadarl bab " Md
la'afi ar-Ridha bi al qadhak." lzzazl.

' Lihat dalam kitab al-Kalam ath-Thayyib,hal: 5j3 HRAhmad dalamMUsnadAhmad, jllidl,hal: r68. Tirrnidzi"Abwhbual-Qadar,"bab"Mk
IAh fi RidhA bi al-Qadhd'i." [zz4z].
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antara kalian mendapati sesuatu yang menjadikan gelisah, hendaknya ia melakukan

shalat dua rakaht selain shalat fardhu kemudian herdoa:

/ t- 't:.1 ot
itF , -tJr :tt; j- oU't-i; , .L6 ;g !')ril\ ' 31J", -{';*ii 3l 'fr
-";', '.1 :i ,:",' . ,t'" .t1, ,1", ,i . .:i. "i"i:',.""i":.', :i:,, , "-..

7!r tj'o il rLr c,5 ,l nd' .,y;Jt p)-o ;;i9 ito' !r ik s ,u, il l*;
t- to '

; ir-rir! - ^l*ij sr,i J*c Ju;i - syi +;v3 €v:,#) J J>
,4v-i ei e J'; y\t ts"r\ ;E is :rti ,y J. ort i ei+;
^to, to. a. lo .. ' -1

)i;s , & gn,, _*:tr-v - ^t-\'s u7i-.*r' J Ju s\ - syi uvs
'i;t- ,F"t - Ju - ut^."r\ J -rrf I d, -)

"Yo Allqh, sesungguhmla saVa memintn ptenilihan dari-Mu dengan ilmu-

Mu dnn aku rfternohttn ketetnpnn dengan ketetapan-Mu, aku nrcninta kepnda-

Mu dengnn keutttmaan-Mu yang agung, sesungguhnya engkau kunsa sementara

nku tidnk kunsn dnn Engkau maln Mengetshui sesutttu yotlg gaib. Yn Allah, jika

Engknu rnengetahui balrwnsanya permasalahan ini (sebut pennasnlahan Vang

sednng dislami, penj) bak hagiku dalnm agamaku, kehidupanku dttn nklir dnri

permasalnhnn ysflg aku hndapi-ntau menyebut: mnsalolr yang sedang aku hadapi

atau yang aknn datang- mnka tetapkan ia untukku dm beriloh kemudnhnn bngiku

lalu herilah kebcrkahnn di dalamnya keytadaktt. Dan jika Engkau nrcngetalrui bnlnua

masnlah ini buruk bagiku dnlam agannku, kehidupanku dan akhir pennnsqlnhan

yang aku hadapi -atau menvebt.tt: nutsrilah yang sedang aku hadapi ntau yang nkan

datang- jaultkstilsh is dsriku af au jauhkntrlsh sku dengannqa dart berilalt ketetnpnn

yang baik bagiku di manapun berqdn lalu u berilah keridhaan kepadaku."l

Hendaknya seseorang yang melakukan shalat Istikharah menyebut permasalahan

yang dihadapinya pada saat membaca kalimat "Ya Allah, jika permasalahan ini."

Tidak ada riwayat yang menyatakan kekhususan bacaan tertentu yang

dibaca ketika shalat Istikharah dan tidak ada keterangan yang menganjurkan

untuk mengulang- ulangnya.

Imam Nawawi berkata, bagi seseorang yang sudah melaksanakan shalat

Istikharah, hendaknya ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemantapan

hatinya. Tidak seyogianya baginya melakukan sesuatu berdasarkan pada

HR Bukhari kltab"ad-Dahwht," bab"ad-Duhk'indalstikhhrati," jilidY III, hal: 323. Nasai,
kitab "az-Nlkkh," bab"Kaifa al-Istikhdrah," jll\d VI , hal: 8o. Tirmidzi "Abwdbu al-Witr"
bab "Md IAh f Shaldh al-Istikhhrah." [+28]. Ibnu Majah, kitab"IqAmah ash-Shaldh wa as-
Sunnatu fihh," bab " MA IAh fi Shalhh al-Istikhhrah." Imarn Ahmad dalam Musnad Ahmad,
iilid III, hal: yq.



kecenderungan hatinya sebelum melakukan shalat Istikharah, tapi ia mesti

meninggalkan serlua kecenderungan yang ada dalarn hatinya. |ika tidak, ia

bukanlah sosok orang yang meminta kepada Allah swt. agar dipilihkan yang

terbaikbaginya; ia tidak sungguh-sungguh dalam merninta agar dipilihkan yang

terbaik; ia telah terlepas dari ilmu dan kuasa Allah srvt. dan menjadikan Allah
swt. sebagai sandaran. Jika benar demikian, berarti ia telah lepas dari kekuatan

Allah dan lebih memilih pada pilihannyir sendiri.

Anjuran untuk Melakukan Bepergian Pada Hari Kamis

Imam Bukhari meriwavatkan bahwasanya Rasulullah saw. jarar-rg sekali

keluar rumah untuk melakukan perjalanan kecuali pada hari Kamis.'

Aniuran untuk Melakukan Shalat sebelum Keluar Rumah

Muthim bin Miqdam berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

" Tidak ada sesuatu yang paling utarrn yang ditinggalkan oleh seseorang terhadap

keluarganyo selain dua rakaht pada saat akan bepergian."'HF. Thabrani dan

Ibnu Asakir. Sanad hadits ini muadhal dan mursal.

Anjuran untuk Mengajak Seseorang dalam Perjalanan

Imam Ahmad merir,,'ayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw.

melarang untuk bersendirian; menginap sendirian dan bepergian sendirian.3

Dari Umar bin Syau'ain dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah

saw. bersabda, "Orang yang sendirian akan ditemani setan, orang yang berdua

akan ditemani setan dan orang yang bertiga merupakan rombongan."+

Anjuran untuk Menitipkan Keluarganya, Meminta Doa

dan Mendoakan Mereka

Ibnu Sunni dan Ahmad meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw.

bersabda, "Barangsiapa yang ingin bepergian, hendaknya ia mengatakan kepada

orang yang akan ditinggalkannya:

HR Bukhari kitab " al-lih(id rl,(r zrs-SdiL" bab ",\'{an ArAda Ghazv'atan fnv'ard bi Ghairihh
wa man Altabba al-Khurfija Yauma al-Khamis." [2949, z95o]. Abu Daud kitab "al-Jihddi'
bab " Fi,4yyi Yaunrin Yustahabbu as-Safaru." lz6o 5).
Lihirt dalam kitab Fdldft al Qadir karl'a al-Manar,r.i, jilid \rl , hal: 444.
HR Ahmad dalatn Musnad Ahmad, jilid III , hal: 9r. Hadits ini dinyatakan shahih oleh
Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani.
HR Abu Daud,htab" al-lihad," bab "ar Rajufu \'usaJiru Wahdahu," lz6oT.Tirn'idzi kitab "a/-
lihhd,"bab"Mhldbf Kartihiyyati an Yusafra ar-RajuluWahdahu." Ir725].Imam Malikkitrrb
" al-lstikdzdn," bab " Mh ldh Ji al-Wafodah f as-St{ari Ii ar-Rijili wa an-Nishi." Muwaththak
jilid Il, hal: 978. Imam Ahmad dalant Musnatl Ahnnd, jilid II, hal: r86, zr4.
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te - '

"i'r, !;; ) ,l ,t :<,");d:i

"Aku titipknn kulion kepada Allah yattg tiaot< at<on tersin-sia apapun vnng
diti tipkan kepada-N y a. " 1

Imam Ahmad meriwayatkan dari umar bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
"Sesungguhnya jika Allah swt. dititipi sesuatu, Dia pasti menjaganya.,',

Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasurullah saw bersabda,"Jika salah
seorang dari kalian ingin melakukan perjalanen, hendaknya ia berpamitan
dengan saudara-saudaranya, karena sesungguhnya Ailah swt. menjadikan doa
seb agai keb aikan b aginy a."

Bagi keluarga dan sanak kerabat hendaknya mendoakan orang yang
akan bepergian dan berpamitan kepada mereka dengan doa yang bersumber
dari Rasulullah saw. Salim berkata, Ibnu umar kepada seseorang yang akan
bepergian, berilah izin kepadaku untuk menitipkanmu sebagaimana Rasulullah
saw. melakukannya pada diri kami. Kemudian ia berkata,

tL' r .,r j -liui: J.Ljr Jr trri
"Aku menitipkan ngamnmu, amonaltmu dan nkhir a'mal perbuatnnntu kepaha

Allah."3

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya jika ada seseorang
yang berpamitan kepada Rasulullah, beliau memegang tangannya dan beliau
tidak melepaskan tangannya sampai orang tersebut melepaskannya. Setelah
itu, Rasulullah saw. membaca doa sebagaimana doa di atas. Imam Tirmidzi
mengatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Anas berkata, ada seseorang menemui Rasulullah saw kemudian ia berkata,
wahai Rasulullah, aku ingin melakukan perjalanan, karenanya, aku ingin engkau
memberi bekal kepadaku. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

sF\ A'!'s)
"Semoga Allah memheri perbekalan ketakwann kepatlamu.,,

' HR Ahmad dalam Munad,,Ahmad. y.lid IL hal:4 j. Ibnu Majah, kitab^ ol-lihad," bat:,,Tasyyi,u
al-Ghazati wa wada'ihim." lz8z5l. ibnu sunni ,q-"r utiaii-i ,"r .r i.ii"n. j'i"el.

' HR Ahmad dalam MIJsnad Ahmad, iilid II, hal: 82. Ibnu Hibban. lzv6l"' HR Abu Daud, kitab "at-tihdd." bab''ad-Duhk.inda at_Waii'. i;;;;i.'ii;- idzi Abwabu
ad-Daawht, bab "Mii yaqily.'idzd waddab Inshnan." tteeg, ie)il'1u"" rrrulut, t itut'a,l lihdd." b.a-b".Tasyyiu ;t-Dhazafi wa Wada'ihim." trsii. i#.;; et -"Ji"r"- Musnad
I!1(!d: rilrcl ll . hati 7, 25,38, r36, 358. Ibnu Hibban. [3376]. Hakim dalam al_Mustadrak,jilid I , hal: aaz jilid It , hal: 97.
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Ia berkata, berilah tambahan lagi. Rasulullah saw. lantas bersabda,

eni'*:
" Semoga Allah mengantpuni dossrttu."

Ia berkata, demi ayah dan ibuku, berilah tambahan lagi. Rasulullah saw.

kemudian bersabda,

t ,o ..

rjf f.5 ';-St eU'ii
"Dan semoga Allsh memberi kemudahnn kepadamu dimanapun engkau

berado."l HR. Imam Tirmidzi yang mengatakan bahwa hadits ini hasan dan
shahih.

Abu Hurairah ra. berkata bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada
Rasulullah saw., wahai Rasulullah, aku ingin melakukan bepergian, berilah
wasiat kepadaku. Rasulullah saw lantas bersabda, "Hendaknya engkau selalu

bertakwa kepada Allah dan bertakbirlah setiap kali menapaki jalan yang tinggi."
Pada saat orang tersebut berpaling dari Rasulullah, beliau lalu berdoa,

';1, q- t *j Al, 'i 
,U, ;4,

"Ya Attah, lipatlalt (dek'atkan) bunti untuknro Om berilalt kemudahan dalam

perjalanannya."2 HR. Tirmidzi yang mengatakan bahwa hadits ini hasan dan
shahih.

Permintaan Doa kepada Seorang Musafir di Tempat yang Baik

Saryidina Umar berkata, aku meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk
melaksanakan ibadah Umrah. Rasulullah kemudian memberi izin seraya

berkata, "langan lupa untuk mendoakanku, wahai saudaraku." Umar berkata,
"Inilah kalimat yang paling membahagiakan diriku dari dunia seisinyal' HR Abu
Daud dan Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan shahih.

HR Tirmidzi Abwdbu ad-DaLtwdt.ll+qol. Hakim dalam al-Mustadrak, jilidtl,hal: 97. Hal
yang sama dikemukakan oleh Haisam i dalam al- Mujtama', jilid X , hal: i 3o, r 3 r . Thabrani
dan Bazar meriwayatkan dalam al-Kabir.
HR TirmidziAbwdbu ad-Dahwht,. g44rl.Ibnu Maiah, kitab"al-lih6d," bab "Fadhlu Hirs
wa at-takbir fi sabilillnhl' [277r]. Ibnu Hlbban. Iz3f s, zi79]. Hakim dalam al-Mustadrak,
jilid II , hal: 98. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih. Hayang sama dikemukakan oleh
adz-Dzahabi.
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Doa Bepergian

Bagi seseorang yang

membaca,
', z,l '- r ', t .l".i \ ri ".i \ ,i ".i L;i ".i

) v) J vJ r \) )

hendak keluar dari rurnah, ia dianjurkan untuk

"Dengan menyebut nano Allalt. Aku seral*an (sentua urusnn) kepada

Allnh. Ys Allnlt nku berlindung kepada-Mu dari tersesot dan menyesatksn, dari

tergelincir dan menggelincirknn, dnri berbunt aninya atau t<'raniaya dsrikebodohnn

tttau pembodolun teiludopku." Setelah itu, hendaknya ia membaca salah satu

doa yang bersumber dari Rasulullah saw. sebagaimana berikut:

Ibnu Abbas berkata, ketika Rasulullah saw. keluar dari rumah untuk
bepergian, beliau membaca doa,

' t - r'. - on .: t. . o" ti

"2 
^b)t;,.).;"-i ;l i+tJ, _t"lt ; a,;,ti'Jt; ;)t g -.--t-^a)r Ji ;ilJ'

.,': . ".," ^; ,.*;t t* ,_ni .rlt d ir i-, :rrilt e LL<\i ;A\
"Yn Allah, Engkaulah ynng ffierlefinni delnffi perjalanan, yang menjndi

penggnrtti dslam keluarga. Yo AIIsh sku berlirduttg kepadn-Mu dari menjndi

kebutthqn yang berlebilton dalfin perjnlanan dsn kesedilmn sant kentbali. Ya AIInh,

Iipttlalr btni untuk komi datr berilalt kenrudshan kepado ksmi drilnm perjalnnnn. "

Dan pada saat akan kenbali ke rumah, hendaknya membaca,

J;;b- u,! ;:ir- jpu j;-i
" semoga dapatkembali lArrrgon'rrtr-rg, *rrioO, orrrr-uronf rangbertaubnt;

ornflg-orang ynng selalu beribadah; dan orang-orang yang selalu memuji kepadn

Tuhan." Dan ketika bertemu dengan keluarganya, hendaknya membaca,

\; \-:)' j>td ) u.ri t;.;'u'i'L."i

"Benqr-benar kanti bert,tubai kepadn frrnm kanti. Tidnk nda pertyesalnn

terhadap diri kami."] HR Ahmad, Thabrani dan Bazzar. Ia berkata, rawi

hadits ini sanadnya shahih.

Abdullah bin Sarjas berkata, ketika Rasulullah saw. ingin bepergian, beliau

mernbaca doa,

HR Ahmad d,alan Musnad Ahmod, jilld I, hal: 256, 299, 3oo.
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;i's r'SJt -u.. s4\s -h.j' i.rs1 yar,u;i J e,:';t.r: -+lJ'

fl; ,d, .t F,:_: rliAt
"Yq Allalt, tlku berlittdung kepada-Mtr dsri kepayaltan dalam perj'alanan,

kesedilun saat kembali, keburuknn setelah kebaikan, doanya orang vang terzalimi,
pemandangan yttLtg buruk dslam lmrta dsn keluarga." pada saat akan kembali ke
rumah, beliau juga membaca doa tersebut dengan menambah kalimat,

.]d';fi e F:-,
"Don buruknya pemandangan dalam keluarga don harta."1 HR Ahmad dan

Muslim.

Doa Ketika Naik Kendaraan

DariAlibin Rabi'ah, iaberkata, aku melihatAli didatangkan se-ekorunta untuk
dinaiki. Pada saat ia meletakkan kakinya di atas tempat naik, ia membaca,

tA?:i \it ;6;; @'4t_,ti,N \: L6vi^u'fr, 
" 
$16*

"Mahn suci rulnn yang telnh menundukknn semua ini bagi kanti padahar

kami sebelumnya tidak mampu ntenguasainys, dan sesungguhnya kami akan

kembali kepada Tuhan ktlmi." (Az-Zukhruf [a3] : 13-14)

Setelah itu, dia membaca tahmid dan takbir sebanyak tiga kali. Kemudian
dilanjutkan dengan membaca,

. o'. o t: tt o. , , o1 o.;i l) --,;,,-rJt ,"* I i2; ,ivj J-ltt r;.:i V: it I i-t;;
"Maha Suci Engkau, ,ioao'fut m sel'ain Engkau. Srrggrh, oku telqh melqku-

ksn kezriliman pada diriku, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang
hisa mengampuni dosa selain Engkau. "

Kemudian dia tertawa. Akupun bertanya kepadanya, apa yang membuatmu
tertawa, wahai Amirul Mukminin? Ali berkata, aku melihat Rasulullah saw.

melakukan sebagaimana yang aku lakukan kemudian beliau tertawa. Aku pun

' HR Muslim,,kirab al-Hajj..bap" !!.a 
yaqnli L)dza Rakibab ila safar al-Hajji wqa Ghairihi."

{r ja3l. Abu Daud kitab "al-Jihad," bab"'Ma yaqilu ar-Rajutu ihzt) Shfari." Iz'599]. Nasai,
kiLab"al-lstihdzah," bab"al-lsrihdzah min al-Httri bada al--Kir," dan dab *al-ls;i1a'dzah 

min
Da'wah al-Mazlim," dan bab "al-Istihdzah 

^n Kohbah al-Manqqalibi I' jilid vlll, hal: z7 z,
zT3.Tirmidzi"Abwhbu ad-Daawdt," bab "Mh yaqilu idzd Khiraia Musafiran.', !'44l'.
Imam Ahmad d,alam Musnad Ahmad,jilid V , hal:'82, 83.
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bertanya kepada beliau, apa yang membuatnu tertawa, wahai Rasulullah?

Beliau menjawab, "'fuhan merasa heran terhadap hamba-Nya pada sent ict

berkata,wahai Tuhan, anpunilah aku. Allah berfirman, 'Hamba-Ku mengetahui

bcthwa tidak sds yang bisa metxgaft'tputi dosa selain Aku." ' HR Ahrnad, Ibnu
Hibban dan Hakim. Dia menyatakan bahwa hadits shahih dari syarat Imam

Muslim. Al-Azdari berkata, bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya

bahlvasanya pada saat Rasulullah saw. sudah berada di atas untanya ketika

ingin bepergian, beliau bertakbir kemudian membaca, " Maha Suci Tuhan yang

telah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebehrmnya tidak manlpu

ntenguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami."
(Az-Zukhruf l+l), 13- r4)

? . .'-" ' :.". . ,1.U,r- UJo l_.r ialt s-"; G _LJ' J-._r S'y)\:;Jl r-u V * e JU-LI jl i.gX'

": 
t. .o ,

JLJI; ;o!' j qi:IJt . ;)t 
"2 

-...-LJr cii .-6I' *{' U .fr *Ur r-1,r

"Ya A'lttilt, ,rorrrif,Uurrn oku nrunntlon keptttla-Mu kebsikatt rlmt ke t*u,n,tn
dnlam perjnlnnattktt. lugn atnal tlnng Engkau ridhai. Ya Allnh, hcrilsh kernudafuut

pndn perjnlansnku ini. Ya Allalt, liTtatlah (jnrak) yang jault kepnda karni. Yn Allslt,
Etrgkotrlah 1long neiluntni tlalnnt Ttcrjulalan, ymrg nrcnjndi ganti (penjagn, penj)

bngi keluargn dsn hsrtn."

yl , Jtj ; F.l, ,3*, ---t-li, uV 1 ;rt,uLs.ri! ifi -,,) lilr
"Ya AUntr, ntu her'tnaung frpnao-mu anri t rpnyrtrnn ,lolo,,, pr,r1'o',lnrrrrr,

kesediJtrm snst kcnfunli, pemnndnngan V(tng buruk dnlnnt lwrto don kaluargo."

Pada saat akan kembali ke rumah, beliau juga membaca doa tersebut dengan

menambah kalimat,

Jg-]."b-

" Setnogn dapst kemhsli (dengnn selatnat), rnenjadi ornng-orang Vangbertruhst;
orong-orong yang selnlu heribatloh; dan orong-orang yang selalu menruji kepadn

Tuhsn."r HR Ahmad dan Muslim.

t;S lt4c ,:rrG i*l

' HR Tirmidzi"Abwdbu ad-Dabwtit," bab "Md Yaclfilu idzd Rakibab ad-Ddbbah." [S++r].
Abu Daud kitab " al-Jihdd," bab " Mh Yaqtrlu ar-Rajulu idza Rakiba." fz6ozl.Imam Ahmad
dalam Musnad Ahmad,,hal: z j3, g7o, losd.Ibnu Hibban , hal: 238o, 238r. Hakim dalam
aI-Mustadrak,jilid II , hal: z. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

' HR Muslim, kitab "al-Hail," bab "Mri Yaqilu idzi Rakiba ili Sa[a al-Htii u'a Ghairihi."
f r 3a-zl. Abu Daud kitab "a[-tinaA," bab" Ma Yaqilu ar-Rajutu idza Snfaro." {i5991. Tirmidzi
" Abwdbu ad-Dahwht," bab " Md YaqAtu idzA Rakibab D1bhah;' ltq+il. Imam Ahmad dalam
Musnad Ahrnad, jilid II , hal: r44, r 5o.
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Doa yang Dibaca oleh Seorang Musafir
Ketika Kemalaman (dalam Perjalanan)

Ibnu Umarberkata, ketika Rasulullah saw. berperang atau dalam perjalanan
kemalaman, beliau membaca doa,

!"'i ) ,t..)Jol r'olll 4t) G,t

"iit? 
jJei .'e$i -,;

niv) l,r "/ t) t rn\ j{w
"Wuhoi bumi, Tulurrktr dnn Tulmnmu odalah Alloh. Aku berlindung kepada

Allslr dsri keburuksnmu, keburukon yang adn padnnru, keburukan hewqn yang
melata di permukaanmu. Aku berlindung kepada Allah dori keburuksn ular yang

besar, ular yang kecil, kalajengking, penduduk wilayah ini dan keburukan ynng
melahirkan dan yang dilahirknn."tHR Ahmad dan Abu Daud.

Doa yang Dibaca Musafir Ketika Sampai Pada Tempat Tujuan

Dari Haulah binti Hakim as-Sulmiyah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
"Barangsiapa yang sampai pada suatu tempat, kemudian dia membaca,

V --3 :. +rl:Jl a,tJl JL-l! ) ctl

'Aku berlindung dengan kalinnt Allah yang sempurna (Al-Qur'an) dari

keburukan makliluk yang diciptakannya,' maka tidak akan ada sesuatu yang

membahayakannya sampai dia kembali keluar dari tempat itu."'HR Muslim,
Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah.

Doa yang Dibaca Seorang Musafir
Ketika akan Memasuki Suatu Daerah

Dari Athak bin Abu Marwan dari ayahnya, bahwasanya Ka'ab bersumpah

kepada Dzat yang membelah lautan untuk Musa as., sesungguhnya Suhaib

berkata kepadanya bahwasanya Rasulullah saw tidak pernah melihat suatu

kampung yang ingin beliau masuki, kecuali beliau berdoa ketika melihatnya,

HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid II , hal: r3z, jilid III ,hal: rz4. Abu Daud kitab
" al-lihdd," bab " Mh YaqAIu idzd Nazaia ilh al-Manzil." [i6o3 ]. Hakim d,alam al-Mustadrak,
jilid II , hal: roo. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.
HR Muslim, kitab"adz-Dzikr wa ad-Duhk," bab"at-Tahwwudzmin SA'i al-Qadhdk." lz7o8l.
Tirmidzi " Abwdb ad-Duhk," bab " Md Yaqhlu idzd Nazala Manzilan." 13431.

-l.rP-
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"Ya Allah, Tulnn langit yang tujuh dan npn yang dinaunginqa, Tuhntt huntt

yang tujuh dan apn yang dipangkunya, Tuhan angin dan apa yang ditiupnyn, Tuhan

setan dsn apa yqng disesntknnnyn, aku memohon kepadn-Mu keboikon pada kantpung
ini dan kebqikan penduduknya. Aku juga berlindung kepada-Mu dari kehuruknnnya

don keburukan penduduknya dan keburukan apa yang ada di dslsnmya."t HRNasai,
Ibnu Hibban dan Hakim. Mereka menyatakan bahwa hadits ini shahih.

Ibnu Umar berkata, Pada saat kami bepergian bersama Rasulullah, dan ketika
beliau melihat perkampungan yang ingin beliau masuki, belia mengucapkan,

'^:
t.1ir<r^i sAv --t:kl"i.'L'uF; r"r* ri;;'.+' .t-(:; uji;r. i+iJr

'ti 
^ron, 

Urrlon keber'kahan kampung iri -rrboorvok tiga kali- ya Altalt,
berilah rezeki buah-bualunnya, berilah kecintaon kani padn penduduknyn dan

tanamksn kecintoon orang-orang yang saleh pndn diri kani,") Diriwayatkan oleh
Thabrani dalam kitab al-Ausath dengan sanadbaik.

Dari Aisyah, ia berkata, ketika Rasulullah saw. melihat daerah yang akan
dimasukinya, beliau mengucapkan,

. \--
"Ya Allah, sesungguhnya nku rnemohon kepada-Mu kebnikon dari (dneral)

ini dan kebaikan dari apa yang Engkau kumpulkan di dalamnya. Aku berlindung
kepada-Mu dari keburukannya dan keburuksn apa yang telah Engkau kumpulkan
ado di dalamnya. Yn, AIIah beriloh rezeki buah-buahannya dan jngalah katni dsri
keburukannyn. Berilah kecintam kami pada penduduknya dsn tnnnmkan kecintaan
orang-ortmg yang saleh pada diri kami."3 HR Ibnu Sunni.

fiirr

' HR Ibnu Sunni. [ 5 z9]. Ibnu Hibban. [47 7]. Hakim dalam al- Mustadrak, jrrid r, har: 446.
Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih.

' Hadits ini disebutkan oleh al-Haisamidalam Majma'az-Zawriid. la berkata, Yang meriwavatkan
hajlits ini dalah yhabrani dalam kitab al-Ausaih dengan sanad jayyid., iilid x , hal: r:'+.

' HR lbnu Sunni dalam Amal al-Yaumi wa al-Lailahl, ,hal: r96.''
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Doa yang Dibaca Ketika Waktu Akhir Malam

l)ari Abu Hurairah, bahlvasarrya ketika Rasulullah saw. dalam perjalanan

dan di akhir r-nirlam, beliau mengucapkan,

ld\ -,"iu. ir. cy 1;;;iC.-L-C'rCr'*\ ,JJiJrrL- er: e;
"Telnlt dipcrtlurgnrkorr kcptdt Dznt ynng Mttlm Mandengnr tlengnn pujian

kclttrdt Alldr dnrr ltoiktrtlLt rrrusibnlt Ttndn kuti. WnltLti Tulutn knni, temaniloh komi

dnrt hcrilslt kcutartttttttt kcpntlo kntti, tlttttg marnohon perlindungan kepada Allnh
tlnri npi ncrnkt."l HR Muslim.

Doa Ketika Naik Ke Dataran Tinggi dan Menuruni Dataran Rendah

Irnam Bukhari meriu'ayatkan dari fabir ra., ia berkata, jika kami menapaki

clataran tir-rggi karni bertakbir dan jika karri menuruni dataran rendah, kami
bertasbih.'

Lnarn Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, setiap kali
Rasulullah saw. pulang dari haji atau umrah -aku tidak mengetahui selain

perang-, setiap kali menapaki jalan yang tinggi atau terjal di bukit gunung,

beliau bertakbir sebirr-ryak tiga kali kemudian mengucapkan,

et
i-

rtJSc ) l)

r.Jq o-LJt ri\) ) )

J- ,J:,ljr I1 ,eii:, { ,{ Ai t it-.
j lt't nl j; , ;1-"; C'S ort*s trne

.t

nl ll .J! )
t;e i'";t

.-r--i -.,tp!t
"Tidnk ndn Ttlrut sclnirr Allnlt, Dznt Ynng esLt dsn ticlsk nda sekutu bagi-

llt1t, Bngirrrln segnln kcrtjnmr tlnrr bngi-Nr1n segala puji. Dialoh Yang berkuasa

ntns segnln sesuntLL. Ksrrri kentbnli, ltcrtoubnt, beribodsh, dan kepnda Tulun,
knrni rnentttji-Nt1n. Allnlt hcttsr stss jnnji-llyn, ynng menolong hnnfua-Nyn dan

nr c t r ce r n i -b c r niknn r r r t t s uh tlc t r gnn D zn t -l,J y a. " l

' HRMuslim,kirab"odz-Dzikrwaod Duhk,"bab"at-TalawwudzminSyarrimh'amilawamin
Syarri mi lam Yo'mal." [27r8. Abu Daud kitab "al-Adah," bab "Mri Yaqilu idzh Ashbaha,"
[5o86]. Ibnu Sunni, [5 r 5 ]. Ini merupakan doa kepada Allah swt. agar Diirsenantiasa bersama
kita dan melindungi kita dari api neraka beserta sarana yang menghantarkan padanya.

' HR Bukharik::ta,b"al-lihAd wa as Srri:" bab "at-Tasbih idt,l HaL;arha Wt)diyan." [z9y).r HR Bukhari kitab "d/ Hajj)' bab " Mi Yoqilu idzh Rajah min al,Hajji wa all'umritiii al-
Ghnzwi." jilid IIl, hal: +qi-drn kitl5"at-l'ihad," bab"at-Takbir idza'(la Syarafan." dan pada
bab "Mri YLtqiltr itlza Rn.iatt min tl-Ghuzwi." IzS9s, .lo8+]. dan juga kitab"Ad-Dahwat," bab
"Idzd Ariida Sa.fa1an wa RajnAllah swf.," jilid XXI , hal: r6o, 16r.Malikkttab"al-Hajj," bab
"Jimi'u al-Hajji al Muwaththak," jilid I, hal: 4u r. Abu Daud kitab " al-lihhd," bab "af -Takbir
'alh Kulli SyaraJtnJt ns-Sair." [277o]. Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid II, hal: 63.
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Doa Ketika Naik Perahu

Ibnu Sr-rnni rneriwaryatkau dari Husain bin Ali, ia berkata bahy,asatr)'a

Rasulullah san'. bersilbdir,'Amannya umatku darri tenggelirm ketika rnenaiki

perahu adalah ketika mereka rnembaca,

'' )' 
't 

it'2'' 
6

.:: €''i;a i;'"i6;.;65 4r ;[:iie;; JV'#
"Dnrt l'lult ltt'rkntn: "Ndhlslt ktnttt sckitli.trrt kc tlalttrrnrrya durgttrr nt('nv(hLtt

nnmn Alldr di iogktu l',crlnyttr tlut bt'rlttbuluttln." Scstttrggulttry,t Tulrnnittt ltutnr-

bcnsr Msltn Putgttrrr1turr Itgi Mnln Pctttlttrltrrrg." (Hihd [11] : a1)

-tgJU )56i it JUi ta=; nu"iU -':K 6';ii V:S \1,

;, <rf*%*{r,Tg:4:U'F,
" Dsrr trrart'ktr titlnl; ttturgrlr.'trrtg/.nrt Allnh dnrgt'rrt pe ngttgtut:l0n Lltlng

scrtrcstirttlr'r lttdnlrd htrtrti sclLtrultttrln dnltrtt gcn{gtutttut-Nrlt ltsdn ltsri kinrrnt thrt

lLtrrgit diguluns Llcttqon trttrtutt knnur-Nr1tr. Mtlut StLci Tulttrt dorr h4nlro 7'irrggi

Dio dnri sp{l tlottg trrt'rekn pcrscktLttknrr." (Az-Zumar l39l :67)

Menaiki Perahu Pada Saat Air Laut Pasang

Tidak diperbolehkan menaiki perirhu ptrda saat air sedirrrg pasrlng. Sebagai

landasan atas hal ini adalirh hirdits Abu lrnran al-|auni, ia berkata, sebagian

sahabat Rasr.rlullah saw. rrenceritakan kepadaku, "Siapa yang tidur di atas rurrrah

yarrg tidak berpagar, kemudian dia jatuh hingga meningeal dunia, rnaka dia

telah terlepas dari tanggung jarvab (clia tidak rnendirpat per.)jagaan AIlah, penj)
dan siapa yang menaiki perahu pada saat air sedang pasang, kernudian clia

r-r-reninggal dunia (karena tenggelam), maka dia telah terlepas dari tairggung
jan'ab (dia tidak mendapat penjagaan Allah, penj)i' HR Ahmad dengan sanad

yang shahih.

' HR Imanr Ahmad dalanr .\,lrsrrrrd Alnnad, jilid \r, l-ral: 7g,271.
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